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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 2019 metų sausio 
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 informaciją 
apie farmacijos sektoriaus aktualijas. Skaitytojams 
pateikiame medžiagą iš LFS XXXIII-jo suvažiavimo ir 
iš konferencijos skirtos UAB “ENTAFARMA” 25-mečiui 
paminėti. Taip pat skaitytojams pateikiamas vaistininko 
Tauro Endriukaičio interviu. Žurnale patalpintas FIP 
78-jo kongreso Glazge fotoreportažas.

Farmacijos istorijos mėgėjai galės susipažinti su 
„Farmacijos žinių“ žurnalo aprašomais įvykiais prieš 
80 metų ir su dr. Reginos Žukienės memuarų tęsiniu. 

Žurnale patalpinta informacija apie įdomų farmacijos 
muziejų Prancūzijoje.

Tradiciškai pateikiama oficiali kronika. Pateikta 
informacija apie naujus vaistus, registruotus 2018 m. 
Europos Sąjungoje ir JAV.

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 ateinančiais 
2019 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

MINČIŲ ARUODAS
•	Alkoholis neteikia jėgų, o silpnina jas, ne jaunina 

o sendina kūną... ir alina protą. 
R. Kochas

•	Reikia valgyti tam, kad gyventum, bet ne tam, 
kad valgytum.

Ciceronas
•	Už pinigus galima nusipirkti gydymą, bet ne 

sveikatą.
Lietuvių liaudies išmintis

•	Kai dėl ilgo delsimo įsigali liga, per vėlu ruošti 
vaistus.

Ovidijus
•	Pagrindinis gyvenimo tikslas – įveikti senėjimą.

D. Verthaimeris
•	Nuo depresijos geriausiai gydo kilnūs veiksmai ir 

karšta vonia.
D. Smitas

•	Viena iš sveikimo sąlygų – tai noras pasveikti.
Seneka

•	Vaistų poveikis greitas, dietinių priemonių – ilgai 
trunkantis.

Hipokratas
•	Mes geriame už kitų sveikatą ir gadiname savąją.

D. K. Džeromas
•	Nė vienas gydytojas nežino geresnio už viltį 

vaisto pavargusiam kūnui ir sielai.
S. Cveigas

•	Spręskite apie savo sveikatą iš to, kaip jus 
džiugina rytas ir pavasaris.

H. D. Toras
•	Valgyk tai, ko nemėgsti, ir būsi sveikas.

Hipokratas
•	Sveikata taip pranoksta visas kitas gyvenimo 

gėrybes, kad visai sveikas skurdžius yra 
laimingesnis už ligotą karalių.

A. Šopenhaueris
•	Priimkite augalų, kvapniųjų žolelių bei žiedų 

gausybę kaip gamtos teikiamą dovaną ir pajusite 
jos ypatingos globos aurą.

G. Viagas
•	Pačios baisiausios ligos – ne mirtinos, o 

neišgydomos.
M. Ešenbachas

•	Plepumas – žmogaus amžių išduodanti liga.
D.Benas

•	Reikia gydyti ne ligą, o ligonį.
Hipokratas

•	Nėra žmogaus, kuris gilindamasis į save, 
sulauktų linksmų rezultatų.

M. K. Čiurlionis
•	Žmogus, kuris galvoja tik apie save ir visur ieško 

naudos, negali būti laimingas. Nori gyventi sau, 
gyvenk kitiems.

Seneka
•	Tik dozė vaistą paverčia nuodu.

Hipokratas
•	Sveikata yra dovana, kurią reikia pasidovanoti 

sau pačiam.
B. Verneris

•	Sveikata ne viskas, bet be sveikatos nėra nieko.
Sokratas

•	Kai kurie vaistai pavojingesni už pačias ligas.
Seneka

•	Valgyti ir gerti dera tiek, kad atkurtum savo 
jėgas, o ne jas slopintum.

Ciceronas
•	Fiziniai pratimai gali pakeisti daugelį vaistų, 

bet joks pasaulio vaistas negali pakeisti fizinių 
pratimų.

A. De Miusė
•	Laimės paslaptis: atrask ir gyvenk pagal savo 

pašaukimą.
J. Haidtas

•	Niekas taip nesendina žmogaus, kaip nuolatinė 
mintis, jog jis sensta.

K. G. Lichtenbergas
•	Prižiūrėkite kūną, jeigu norite, kad gerai dirbtų 

jūsų protas.
R. Dekartas

•	Norint išsaugoti sveikatą, reikia vengti to, kas 
kenkia, ir saikingai vartoti tai, kas tinka.

Avicena
•	Kūno palaima yra sveikata, o proto palaima – 

išmintis.
Falesas

•	Jaunystės gėrybės – jėga ir grožis, senatvės 
gėrybės – išminties branda.

Demokritas
•	Jėgos naudojimas problemoms spręsti – labai 

prasta išeitis. Ją naudoja tik maži vaikai ir 
didelės nacijos.

D. Fridmenas
•	Moksle ne tiek svarbu gauti naujų faktų, kiek 

svarbu rasti naujų būdų mąstyti apie juos.
V. Bragas
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interviu

INTERVIU SU VAISTININKU TAURU ENDRIUKAIČIU

interviu

Neseniai sulaukėte Kolegų sveikinimų su 
gražia Jūsų įkurtos įmonės UAB „ENTAFARMA“ 
25-mečio sukaktimi. Mūsų žurnalo skaitytojams 
įdomu sužinoti  apie Jūsų profesinės veiklos 
kelią ir kada kilo idėja užsiimti didmenine vaistų 
prekyba?

Mano tėtis buvo vaistininkas. Nuo mažumės 
mačiau kaip jis iš širdies rūpinasi miestelio 
gyventojais jiems susirgus, kaip jis nekreipė 
dėmesio į laiką, darbo valandas, savaitgalį ar naktį 
– visuomet stengėsi padėti sergančiajam. Man tai 
patiko, tad jau būdamas ketverių nusprendžiau, 
kad ir aš būsiu vaistininkas. Baigęs studijas 
sugrįžau dirbti į gimtuosius Kidulius, miestelį 
prie Jurbarko, kur dirbo mano tėtis. Pradėjau 
dirbti Kidulių vaistinėje, kurioje buvau praktiškai 
užaugęs. Atrodytų viskas puiku, tačiau toli gražu 
taip nebuvo. Man dar bestudijuojant tėtis pos 
sunkio ligos iškeliavo anapilin, keitėsi santvarka iš 
socialistinės į kapitalistinę, vaistinė buvo pačiame 
miestelio gale, kas nepatogu žmonėms, tad vietoj 
uždarbio buvo tik nuostolis. Ką daryti? Sugalvojau, 
kad reiktų pačiam pradėti tiekti vaistus Kidulių 
ir aplinkinėms vaistinėms. Tokiu būdu pavyks 
išvengti nuostolio. Taip viskas ir prasidėjo. 1993 
12 14 užregistravau įmonę Entafarma. Pradėjus 

didmeninę veiklą greitai Kiduliuose pasidarė per 
ankšta, tad persikėliau į Kauną, vėliau į  Vilnių.

Kokie liko prisiminimai iš studijų laikotarpio, 
ar pakanka gautų žinių praktinei veiklai?

Prisiminimai iš studijų tik patys geriausi. Turbūt 
ne veltui daugelis žmonių sako, kad smagiausi 
gyvenimo metai – tai studijų metai. Tuo metu esi 
jau nebe vaikas, suaugęs žmogus, bet dar nereikia 
rūpintis buitimi ar šeima, daug naujų draugų ir 
patirčių. Gautų žinių pakako būti geru vaistininku, 
bet negalėjo pakakti praktinei verslininko veiklai, 
nes viskas keitėsi, dauguma laisvos rinkos dėsnių 
buvo nauja ir patiems dėstytojams. Tad daug ką 
teko mokytis pačiam stebint aplinką, konkurentus, 
vakarietiškas įmones.

Jūsų įmonė atitinka vaistų geros platinimo 
praktikos standartus. Kokie svarbiausi etapai buvo 
šiame kelyje? Kokį vaidmenį suvaidino farmacijos 
specialistai, kurių gausu Jūsų įmonėje?

Galima sakyti, kad visus tuos 25-erius metus 
reikalavimai prekybai vaistais tik augo ir vis dar 
auga. Ypatingai tai pasijuto įstojus į Europos 
Sąjungą. Kadangi atitikimas vaistų geros platinimo 
praktikos standartams tapo neišvengiamas, tad 

suprantama, įdiegėme tai Entafarmoje. Sakau 
„įdiegėme“, nes ko gero Entafarmoje dirba 
daugiau farmacijos specialistų nei bet kurioje 
kitoje panašioje įmonėje. O kai daug specialistų, 
tai tokie iššūkiai ne problema. Ypatingai šioje 
srityje profesionalumą pademonstravo mano kolega 
vaistininkas Mindaugas Malinauskas, kuris yra 
mano dešinioji ranka Entafarmoje (vykdomasis 
direktorius).

Savo profesinę kvalifikaciją keliate dalyvaujant 
Lietuvoje ir užsienyje vykstančiose konferencijose, 
seminaruose. Kaip vertinate FIP kongresus, 
BaltPharm Forumus ir kitas konferencijas?

Labai džiaugiuosi, kad LFS organizuoja išvykas 
į FIP bei forumus ir konferencijas. Lankantis FIP 
kongresuose ne tik pasisemi naudingų žinių, bet ir 
pamatai kaip vaistinės ar kitos farmacinės įmonės 
organizuotos kitose šalyse. O pamačius kai ką 
pritaikiau ir Entafarmoje.

Kaip sekėsi „suorientuoti“ savo sūnų Tautvydą 
pasirinkti vaistininko profesiją?

Man atrodo, kad aš nieko neorientavau, jis 
pats pasirinko farmacijos studijas. Na, gal kiek ir 
paįtakojau, gal nevisuomet ir pats jausdamas. Beje, 
jis taip pat nuo mažens žino, kad bus vaistininkas.

Laisvalaikį skiriate dviračių sportui, kalnų 
turizmui ir farmacijos istorijai. Kaip sekasi 
puoselėti Tėvelio įkurtą farmacijos muziejų?

Mano tėtis labai mėgo istoriją, senovę 
menančius daiktus, tad Kiduliuose jis buvo įkūręs 
farmacijos ir Lietuvos liaudies buities muziejus. 
Farmacijos muziejus užėmė vieną kambarėlį, o 

buities – maždaug 100 kv. m. plotą. Po tėčio mirties 
visus liaudies buities eksponatus padovanojome 
Šakių Zanavykų muziejuj. 2005 metais Entafarmai 
pasistačius savo pirmąjį nuosavą sandėlį Žirnių 
gatvėje farmacijos eksponatus perkėliau į Vilnių.

Ko  norėtumėte palinkėti Lietuvos 
vaistininkams atėjusiais Naujaisiais metais?

Vaistininkams Naujaisiais metais palinkėčiau 
nesirgti patiems, išmintingų sprendimų valdiškose 
institucijose, puoselėti tikrą vaistininkystę ir 
visokeriopos sėkmės.

LFA Redkolegijos vardu noriu padėkoti už 
šias Jūsų mintis ir palinkėti puikios kloties 
Jūsų asmeniniame gyvenime ir Jūsų kūrinio – 
ENTAFARMOS – veikloje.

„Lietuvos farmacijos žinių“ žurnalo redaktorius 
E. Tarasevičius
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iš LFs veikLos

(Pranešimo skaityto LFS XXXIII suvažiavime santrumpa)

iš LFs veikLos
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iš LFs veikLos

(Pranešimo skaityto LFS XXXIII suvažiavime santrumpa)

iš LFs veikLos

(Pranešimo skaityto LFS XXXIII suvažiavime santrumpa)
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iš LFs veikLos iš LFs veikLos

(Pranešimo skaityto LFS XXXIII suvažiavime santrumpa)

Dr. Kristina Garuolienė,
SAM viceministrė
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iš LFs veikLos iš LFs veikLos

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS IR DARBO TEISĖS ASPEKTAI
Žydrūnas Mineikis, Vaistininkų profsąjunga

(pranešimo skaityto LFS XXXIII suvažiavime santrumpa)
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iš LFs veikLos

Minėtame įstatyme taip pat nereikalaujama įtraukti į sąrašą visas skirtingas pakuotes. Analogiška situacija 
su kitais pantoprazoHo gamintojų (Ratiopharm, Sanofi, G. I. Pharma) dviem tais pačiais preparatais, 
besiskiriančiais pakuotės tipu (lizdinė plokštelė arba buteliukas). Pakaktų po vieną preparatą (N7) lizdinėje 
plokštelėje, nes įstatymas nereikalauja įtraukti į sąrašą visus pakuotės tipus.

Svarbus dar vienas pasiūlymas. Reikalinga papildyti Farmacijos įstatymą, įrašant dar vieną svarbų ATC 
kodą NO7BB, leidžiantį įtraukti į sąrašą nereceptinį vaistą alkoholizmui gydyti. Juk ši problema ypač aktuali 
mūsų šalyje. Ypatingą dėmesį jos sprendimui skiria Seimas ir Sveikatos apsaugos ministras. Kalba eina apie 
nereceptinį vaistą metadoksilį (veiklioji medžiaga metadoksinas). O gal pakaktų SAM įsakymo įtraukti minėtą 
vaistą į rengiamą sąrašą greta jau esančių preparatų Nicotinell ir Tabex priklausomybei nuo nikotino gydyti.

Siekiant apsaugoti vaistų pirkėjus degalinėse ir kitur, būtina jiems sudaryti sąlygas susipažinti su pacientui 
skirta informacija apie nereceptinį vaistą prieš jį nusiperkant ir tuo būdu bent dalinai apsaugant nuo savigydos 
neigiamų pasekmių žmogaus sveikatai.

oFiciaLi kronika

Apie individualioms reikmėms 
vežamus per Lietuvos 
Respublikos sieną ir gaunamus 
paštu vaistus

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu yra patvirtintos 
vaistinių preparatų įvežimo į Lietuvą ir išvežimo iš jos, 
gavimo ar siuntimo paštu individualioms reikmėms 
taisyklės.

Fizinis asmuo individualioms reikmėms iš trečiųjų 
šalių gali įvežti ne didesnį vaistinių preparatų kiekį nei 
nurodyta pažymoje, patvirtinančioje vaistinių preparatų 
paskyrimą ir gydymui reikalingą vaistinio preparato 
kiekį (toliau – gydytojo pažyma), tačiau ne ilgesniam 
nei 6 mėnesių gydymo kursui, pažymos galiojimo 
laikotarpiu. Jei fizinis asmuo neturi gydytojo pažymos, 
jis individualioms reikmėms gali iš trečiųjų šalių įvežti 
šį vaistinių preparatų, išskyrus vaistinius preparatus, 
kurių sudėtyje yra dopingo medžiagų, įrašytų į Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą tam 
tikrų dopingo medžiagų sąrašą, kiekį: ne daugiau kaip 10 
vaistinių preparatų pakuočių vienu kartu. Nurodytą kiekį 
galima vežti tik vieną kartą per kalendorinį mėnesį; ne 
daugiau kaip 40 vaistinių preparatų pakuočių per kalen-
dorinį mėnesį, įvežant ne daugiau kaip po 10 vaistinių 
preparatų pakuočių vienu kartu, jei fizinis asmuo dėl 
savo darbo vietos ar darbo pobūdžio, ugdymo ar studijų 
vietos ar kitų aplinkybių turi daugiau kaip vieną kartą 
per kalendorinį mėnesį vykti į trečiąją šalį. Šiuo atveju 
fizinis asmuo turi pateikti muitinei įrodymus, kad dėl 
savo darbo vietos ar darbo pobūdžio, ugdymo ar studijų 
vietos ar kitų aplinkybių turi daugiau kaip vieną kartą 
per kalendorinį mėnesį vykti į trečiąją šalį: darbo sutartį, 
darbo pažymėjimą, kelionės dokumentus, besimokančio 
asmens statusą įrodantį dokumentą (mokinio (studento) 
pažymėjimą) ir pan.

Fizinis asmuo Lietuvos Respublikoje individualioms 
reikmėms iš trečiųjų šalių gali gauti paštu ne daugiau 
kaip 10 vaistinių preparatų, išskyrus dopingo medžiagų, 
įrašytų į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro tvirtinamą tam tikrų dopingo medžiagų sąrašą,  
pakuočių vienu kartu. Nurodytą kiekį galima gauti tik 
vieną kartą per kalendorinį mėnesį arba, kai gydymui 
reikalingas didesnis nei šiame punkte nurodytas vaistinių 
preparatų kiekis, – ne didesnį nei gydytojo pažymoje 
nurodytą vaistinių preparatų kiekį jos galiojimo laiko-
tarpiu. Vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra dopingo 
medžiagų, įrašytų į Lietuvos Respublikos sveikatos ap-
saugos ministro tvirtinamą tam tikrų dopingo medžiagų 
sąrašą, galima gauti paštu ne didesnį kiekį nei nurodyta 
gydytojo pažymoje.

Fizinis asmuo, įveždamas ar gaudamas paštu iš 
trečiųjų šalių didesnį vaistinių preparatų kiekį nei 

nurodyta aukščiau, privalo pateikti gydytojo pažymą ar 
jos kopiją, ar elektroninės gydytojo pažymos nuorašą 
Lietuvos Respublikos muitinės tarnybos pareigūnams 
ar kitiems įgaliotiems asmenims pareikalavus.

Gydytojo pažyma turi būti išrašyta asmens sveika-
tos priežiūros įstaigos, kurioje dirba pacientą gydantis 
gydytojas, originaliame blanke ir pasirašyta pacientą 
gydančio gydytojo ir gydytojo pažymą išdavusio spe-
cialisto. Gydytojo pažymoje turi būti nurodyta: asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas ir adresas; 
paciento vardas (-ai), pavardė (-ės); paciento asmens 
kodas ar paciento tapatybę patvirtinančio dokumento 
numeris ir serija (jei ji yra); pacientą gydančio gydytojo 
ir gydytojo pažymą išdavusio specialisto vardas (-ai), 
pavardė (-ės); paciento gydymui reikalingo (-ų) vais-
tinio (-ų) preparato (-ų) pavadinimas, farmacinė forma, 
stiprumas, dozuočių skaičius arba, jei nėra galimybių 
nurodyti dozuočių skaičiaus, pakuotės dydis ir pakuočių 
skaičius, vartojimo trukmė ir dažnumas; gydytojo pažy-
mos išdavimo data; gydytojo pažymos galiojimo laikas, 
kuris negali būti trumpesnis nei kelionės laikas ir ilgesnis 
kaip 6 mėnesiai nuo jos išrašymo dienos.

Fizinis asmuo iš Europos Sąjungos valstybių narių 
gali įvežti ar gauti paštu individualioms reikmėms skirtą 
vaistinių preparatų kiekį. Jei dėl įvežamų ar siunčiamų 
paštu vaistinių preparatų kiekio kyla abejonių, ar įvežami 
arba gaunami paštu vaistiniai preparatai skirti individu-
alioms reikmėms, fizinis asmuo Lietuvos Respublikos 
pareigūnui, tiriančiam Lietuvos Respublikos adminis-
tracinių nusižengimų kodekso 62 ir 214 straipsniuose 
numatytus administracinius nusižengimus, pareikalavus, 
turi pateikti tai įrodančius dokumentus (receptą, kuriame 
nurodytas vaistinių preparatų kiekis, ar jo kopiją arba 
gydytojo pažymą ar jos kopiją, arba elektroninės gydy-
tojo pažymos ar elektroninio recepto nuorašą).

Vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra dopingo 
medžiagų, įrašytų į Lietuvos Respublikos sveikatos ap-
saugos ministro tvirtinamą tam tikrų dopingo medžiagų 
sąrašą, individualioms reikmėms iš Europos Sąjungos 
valstybių narių galima įvežti ar gauti paštu ne didesnį 
kiekį nei nurodyta recepte ar gydytojo pažymoje.

Fizinis asmuo į kitą valstybę individualioms reik-
mėms gali išvežti ir siųsti paštu valstybės, į kurią išveža-
mi ar siunčiami paštu vaistiniai preparatai, nustatytą 
vaistinių preparatų kiekį jos nustatyta tvarka.

Šios taisyklės netaikomos narkotinių ir psichotro-
pinių medžiagų turintiems vaistiniams preparatams. 
Vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra narkotinių ir 
(ar) psichotropinių medžiagų, įrašytų į sveikatos ap-
saugos ministro tvirtinamus kontroliuojamų narkotinių 
ir psichotropinių medžiagų sąrašus, įvežami, išvežami, 
gaunami ar siunčiami paštu Lietuvos Respublikos nar-
kotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 
nustatyta tvarka.
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Ką pravartu žinoti perkant vaistus
Jei artimiausioje vaistinėje nėra jums reikalingų 

vaistų, nebūtina gaišti laiko ir ieškoti jų kitose vaistinėse. 
Vaistų receptų rašymo ir vaistų pardavimo (išdavimo) 
taisyklėse, patvirtintose Sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu, numatyta: jei vaistinėje paciento apsilankymo  
metu nėra konkretaus vaisto, vaistininkas privalo priimti 
receptą ir užsakyti reikiamą medikamentą. Miestuose ši 
paslauga turi būti suteikiama ne vėliau kaip per 2, ra-
jonų miestuose – per 3, miesteliuose ir kaimuose –  per 
4 dienas. Šios prievolės vaistinė gali nevykdyti tik tuo 
atveju, jei pacientas pateikia receptą narkotiniam vais-
tiniam preparatui, o vaistinė neturi licencijos prekiauti 
tokiais preparatais.

Jei vaistinėje nėra recepte nurodyto prekinio pava-
dinimo (arba nurodyto stiprumo) kompensuojamojo 
vaisto, farmacijos specialistas, ligoniui sutikus, turi teisę 
išduoti to paties bendrinio pavadinimo (arba prekinio 
pavadinimo kito stiprumo) vaistą, nekeisdamas jo for-
mos bei vartojimo dažnumo tik tuo atveju, jei faktiškai 
išduodamų vaisto dozuočių vaistinės medžiagos kiekis 
atitinka išrašytą vaistinės medžiagos kiekį ir išduoto 
vaisto kompensuojamoji suma yra ne didesnė už išrašyto 
vaisto kompensuojamąją sumą.

Lietuvoje, skirtingai nei kitose Europos Sąjungos 
šalyse, vaistinėms nustatyta tvarka leidžiama ardyti 
vaistų pakuotes, kad pacientui būtų išduotas toks vaistų 
kiekis, kurį recepte nurodo gydytojas. Jeigu vaistų 
tabletes gamintojas pakuoja į buteliukus, gamybinės 
vaistinės turi teisę pacientams iš jų išimti reikiamą 
tablečių kiekį. Tuo atveju, jei neįmanoma išardyti pa-
kuotės taip, kad būtų išduotas tikslus išrašytas vaisto 
dozuočių kiekis, leidžiama išduoti panašų vaistų kiekį, 
bet ne mažesnį nei yra nurodyta recepte. Išduodamo 
vaisto kiekis negali būti daugiau kaip 30 proc. didesnis 
už recepte išrašytąjį.

Pravartu žinoti, kad ardydamas vaistų pakuotę, vais-
tininkas  lizdinę vaistų plokštelę gali karpyti tik taip, 
kad ir ant vaistinėje paliktos, ir ant pacientui išduotos  
pakuotės dalies liktų gamintojo žymos - vaisto pavadin-
imas, stiprumas, gamybos serija, gamintojas ir iki kada 
vaistas tinkamas vartoti.

Pacientas, pirkdamas vaistus, turi gauti apie juos visą 
reikalingą informaciją, todėl turi teisę reikalauti, kad 
vaistininkas, net ir parduodamas vieną lizdinę vaistų 
plokštelę, pateiktų pakuotės lapelį lietuvių kalba.

Išduodamas pacientams kompensuojamuosius vais-
tus ir medicinos pagalbos priemones, vaistininkas turi 
informuoti apie vaisto kainą ir nustatytą priemoką.

Kaip atskirti, kad skleidžiama informacija nea-
titinka tikrovės ir neužkibti ant sukčių kabliuko?

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) atkreipia 
dėmesį, jog:

- Gyventojai turėtų rinktis tik patikrintus, Lietuvoje 

registruotus vaistinius preparatus ir gydymosi būdus. 
Ar siūlomas įsigyti vaistas yra įrašytas į Lietuvos 
Respublikos vaistinių preparatų registrą, Bendrijos 
vaistinių preparatų registrą ar Lygiagrečiai importuo-
jamų vaistinių preparatų sąrašą, patikrinti galima visai 
paprastai. Tereikia atsidaryti šią nuorodą: https://vapris.
vvkt.lt/vvkt-web/public/medications ir įrašyti produkto 
pavadinimą.

- Lietuvoje galima reklamuoti tik registruotus vais-
tinius preparatus. Tad jei „stebuklinga priemonė” nėra 
registruota minėtame registre, tikėtina, kad šis produktas 
– tikrai ne vaistas.

- Visus vaistus reikėtų pirkti tik legaliose prekybos 
vietose arba jų internetinėse svetainėse, kurios yra 
pažymėtos specialiu logotipu, nurodančiu, kad šioje 
vaistinės internetinėje svetainėje pirkti vaistus yra sau-
gu. Logotipu galima pasitikėti tik tada, kai jį paspaudus 
atsiranda vaistinių, parduodančių vaistus nuotoliniu būdu 
sąrašas (Lietuvos atveju šią informaciją matysite www.
vvkt.lt svetainėje).

- Piktybiškai sukurtos, paprastai net ne Lietuvoje 
registruotos, interneto svetainės, kuriose siūloma įsigyti 
vienokį ar kitokį preparatą, išsiskiria ir specifiniu savo 
stiliumi: daug rėksmingų spalvų ir dar rėksmingesnių 
šūkių. Dauguma rubrikų, skilčių ar ikonų yra neaktyvios. 
Cituojama neegzistuojančių gydytojų palanki nuomonė 
apie produktus. Įvedus jų pavardes į google paiešką, 
dažniausiai nei tokių asmenų, nei tokių gydymo įstaigų, 
kurios pateikiamos kaip jų darbovietė, nerandama arba 
pakeičiamas egzistuojančio gydytojo vardas, specialy-
bė ir pan. Dar vienas ryškus bendras fiktyvių svetainių 
bruožas tas, kad jos tarpusavyje labai panašios. Kartais 
naudojama ta pati platforma, pakeistas būna tik preparato 
pavadinimas bei pastarojo nuotrauka.

- Kai kuriose fiktyviose interneto svetainėse nuro-
domas telefonas, kuriuo raginama paskambinti ir pro-
duktus užsisakyti „čia ir dabar“, kol dar galioja akcija. 
Atsiliepę asmenys dažniausiai kalba su didžiuliu entu-
ziazmu, skubina nedvejoti, pažada papildomų dovanų 
ar nuolaidų. Paklausti, ar tai išties patikimas, legalus, 
registruotas vaistas, nesutrinka, aiškina, jog jis labai 
populiarus užsienio šalyse, kad Lietuvoje tai dar nauji-
ena, kad Lietuvos institucijos kaip tik dabar sprendžia 
šį klausimą ir kad visai netrukus produktą bus galima 
įsigyti visose vaistinėse. Kartais teigiama, jog produktas 
specialiai neregistruojamas, nes taip nukentėtų farmaci-
jos verslas.

- Turint bent menkiausią abejonę, kad siūlomas pirkti 
produktas yra neaiškios kilmės preparatas, geriau jo 
neįsigyti. Neverta rizikuoti savo sveikata.

- Jei internetu siūloma įsigyti maisto papildų, dėl jų 
konsultuotis reikėtų su Valstybine maisto ir veterinarijos 
tarnyba, http://vmvt.lt/.

VVKT prie SAM
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VAISTINIŲ PREPARATŲ, LEIDŽIAMŲ PARDUOTI VAISTINIŲ 
PREPARATŲ MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONĖSE, SĄRAŠAS

https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications
https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications
https://www.vvkt.lt/
https://www.vvkt.lt/
http://vmvt.lt/
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 PATVIRTINTA
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. 
įsakymu Nr. (1.72E)1A-1567

(Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 27 d.
įsakymo Nr. (1.72E)1A-1578 redakcija)

ką rašo spauda apie FarMaciją

Degalinių atstovas: cigaretės 
pavojingesnės už vaistus
DEIMANTĖ GRUODĖ
2018-12-17

„Labai gerai: degalinėje galėsi nusipirkti ir dešros, 
ir pieno, ir vaistų“, - sako kalbintas Petras, išgirdęs, 
jog nuo kitų metų dalis nereceptinių vaistų atsidurs 
ir degalinių, ir parduotuvių lentynose. Savo ruožtu 
vaistininkai ironizuoja: įkėlus koją į degalinę galvą gali 
suskausti nebent išvydus kuro kainas. Absurdiškais 
apribojimais skundžiasi ir degalinių atstovai.

Suvaržyti apribojimų
Kaip sako Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis 

direktorius Vidas Šukys, prekyba vaistais euforijos nekelia 
ir iš verslo pusės žiūrint nežavi, nes atsiranda papildomos 
sąlygos, ribojančios laisvą prekybą.

„Mes jau buvome nustoję sekti to įstatymo įsigalio-
jimą, nes vyko labai didelės peripetijos, diskusijos ir jau 
nebesitikėjome, kad jis išvys dienos šviesą. Pagal įstatymo 
nuostatas, kurios dabar yra numatytos, nesvarbu, ar tai būtų 
degalinė ar maža parduotuvė, šiandien nenorėčiau prekiauti 
vaistais“, - sako Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis 
direktorius Vidas Šukys.

„Pavyzdžiui, vaistinėse yra galimybė pirkėjui iš lentynos 
pasiimti ir paracetamolį, ir citramoną, ir jodą, o receptiniai 
vaistai, žinoma, jau yra slepiami stalčiuose. Mums suteikė 
galimybę prekiauti vaistais, bet ją apribojo. Be to, specialiai 
vaistams reikia paruošti vietas, o degalinėse yra nedidelio 
ploto patalpos ir tai padaryti ganėtinai sudėtinga. Kuomet 
įsiskaitysime į įstatymą ir, jei ten bus dar daugiau apribo-
jimų, tikrai neapsimokės prekiauti vaistais“, - sako V.Šukys

Pasak jo, kadangi pirkėjas negalės vaisto paimti iš len-
tynos – tai jo teisės susipažinti su prekės (vaisto) aprašymu 
apribojimas. „Degalinėse, pavyzdžiui, padaryta taip, kad 
pirkėjas neprieina prie tabako. Stendas su cigaretėmis įreng-
tas už kasų, klientas pirštu parodo ir darbuotojas paduoda. 
Manau, panašiai turėtų būti ir vaistų atveju“, - svarsto 
degalinių atstovas.

Dar vienas niuansas – amžiaus cenzo ribojimas, jog 
vaistus galima parduoti asmenims nuo šešiolikos metų. 
„Vėl turėsime tikrinti pirkėjų dokumentus. Jau tikriname 
nuo aštuoniolikos metų perkančius energetinius gėrimus, 
nuo dvidešimt metų – alkoholinius gėrimus, o nuo šešiolikos 
metų dar ir vaistus. Mūsų valstybė eilinį kartą negerbia 
piliečių, juos laiko žemesne grandimi, neišsilavinusiais, 
neišsimokslinusiais dėl to, kad jiems reikia į rankas įduoti 
citramono dėžutę“, - piktinosi degalinių atstovas.

Vaistų sąrašas
Prekybos vietose bus leidžiama prekiauti tik tais nere-

ceptiniais vaistais, kurie įtraukti į Valstybinės vaistų kon-
trolės tarnybos tvirtinamą sąrašą. Kaip rašoma Sveikatos 
apsaugos ministerijos pranešime, į jį bus įtraukiami vaistai, 

skirti suaugusiesiems arba vaikams nuo 12 metų, su viena 
veikliąja medžiaga, mažiausiomis galimomis pakuotėmis 
ir tik tam tikrų dažniausiai vartojamų grupių vaistai nuo 
uždegimo, priklausomybei nuo tabako gydyti, antiseptiniai 
vaistai bei vietiškai vartojami bei skirti burnos ertmės ir 
ryklės ligoms gydyti, kurių sudėtyje nėra etanolio.

Minėto sąrašo projekte numatyta, kad iš viso bus galima 
parduoti tik 50 tam tikrų vaistų.

„Jei pasižiūrėsime į sąrašą, pagrindą sudaro net šešiolika 
pantoprazolo preparatų rūgštingumui mažinti (nežinau, ar 
tai yra tokia didžiulė problema ir visiems pakilęs rūgštingu-
mas?) Ar bus galimybė iš anksto perskaityti informacinį la-
pelį prieš nusiperkant vaistą – lieka neaišku. Nei pardavėjas 
kasininkas, nei degalinės operatorius neturės teisės aiškinti, 
kokį vaistą tau pirkti“, - akcentuoja Lietuvos farmacijos 
sąjungos prezidentas prof. Eduardas Tarasevičius.

Profesorius sako, kad žmonės, nepriklausomai nuo 
to, kur įsigis medikamentų, vis tiek bėgs konsultuotis pas 
vaistininką.

„Todėl siūlau būti sąmoningiems ir vaistą nusipirkti 
laiku. Kartais žmonės sako: ne, man galvą pradėjo skaudėti 
staiga, atvažiavus į degalinę. Gal nuo benzino kainų pradeda 
skaudėti galvą, nežinau. Ją gali pradėti skaudėti bet kur. 
Pavyzdžiui, nuėjus į teatrą, kai žiūri tris valandas spektaklį. 
Gal ir ten atidarykime kioskelį“, - ironizuoja E.Tarasevičius.

Perdėta baimė
Savo ruožtu V.Šukys tikina, kad degalinėje didelio vaistų 

pasirinkimo nebus.
„Mes turėjome idėją – momentinės medicininės 

pagalbos galimybę nakties metu, nedarbo, šventinėmis 
dienomis, esant kur nors už miesto, kelyje, atokioje vieto-
je, kur kiaurą parą yra dirbantys „taškai“. Tai yra pirmos 
būtinybės pagalba žmogui kelyje. Naktį važiuojate, ką nors 
suskaudo, pamatote pakelėje degalinę ir sustojate nusipirkti 
vaistą žinodami, kokio jums reikia. Žmogus tikrai nepirks 
validolio, jei jam skauda galvą ar dantį. Tai yra perdėta 
baimė. Alkoholis ir cigaretės yra daug pavojingesni už 
paracetamolį, aspiriną arba citramoną. Nežinau, kiek 
reikėtų praryti citramono ar aktyviosios anglies, jog kas 
nors atsitiktų. O išgėrus net alaus butelį vairuoti mašinos 
jau nebegali“, - palygina degalinių atstovas.

Komentaras
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos viršininko 

pavaduotojas Žydrūnas Martinėnas:
- Pirmas žingsnis būtų įvykdyti įstatymo reikalavimus, 

vadinasi, sudaryti vaistų sąrašą. Antras - įrašyti į sąrašą 
tuos, kurie prekiaus vaistais, nes iš tikrųjų yra klausimų ir 
domimasi šiomis tvarkomis. Priklausomai nuo to, kiek bus 
norinčių prekiauti ir kada jie atsiras, planuosime ir detalesnę 
kontrolę. Vienas dalykas pasižiūrėti, kas gi prekiaus ir kaip 
tie į sąrašą įrašyti prekiautojai atitiks keliamų reikalavimų 
sąlygas. Dažniausiai užduodami klausimai tokie: kokie 
vaistai paklius į sąrašą, kaip dažnai tas sąrašas bus atnauji-
namas, kas tada, jei vaistas bus išbrauktas iš registro arba, 
jei atsiras naujas vaistas.
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nauji vaistai

DAKOMITINIBAS (INN), ATC L01XE47

(E)-N-[4-(3-Chloro-4-fluoroanilino)-7-methoxy-
quinazolin-6-yl]-4-piperidin-1-ylbut-2-enamide

Vizimpro firminį pavadinimą suteikė Pfizer kom-
panija. 

Skiriamas nesmulkų ląstelių karcinomai gydyti. 
Gaminamos 15 mg, 30 mg ir 45 mg tabletės. 

DUVELISIBAS (INN) 

8-Chloro-2-phenyl-3-[(1S)-1-(7H-purin-6-ylamino)
ethyl]isoquinolin-1-one

Kopiktra firminį pavadinimą suteikė Verastem 
kompanija.

Skiriamas lėtinei limfocitinei leukemijai gydyti. 
Gaminamos 15 mg kapsulės. (Apytikrė 56 kapsulių 
kaina 11679 USD).

NERATINIBAS (INN), ATC L01XE45

(E)-N-[4-[3-Chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)ani-
lino]-3-cyano-7-ethoxyquinolin-6-yl]-4-(dimethylami-
no)but-2-enamide

Nerlynx firminį pavadinimą suteikė Puma kompanija.
Skiriamas krūties vėžiui gydyti. 
Gaminamos 40 mg tabletės.

DORAVIRINAS (INN)

3-Chloro-5-[1-[(4-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-yl)
methyl]-2-oxo-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]oxyben-
zonitrile

Pifeltro firminį pavadinimą suteikė Merck Sharp 
Dohme kompanija.

Skiriamas ŽIV infekcijai gydyti. 
Gaminamos 100 mg tabletės.

LUSUTROMBOPAGAS (INN), ATC B02BX05

(E)-3-[2,6-Dichloro-4-[[4-[3-[(1S)-1-hexoxyethyl]-2-
methoxyphenyl]-1,3-thiazol-2-yl]carbamoyl]phenyl]-
2-methylprop-2-enoic acid

Mulpleta firminį pavadinimą suteikė Shionogi 
kompanija. 

Skiriamas trombocitopenijai gydyti. 
Gaminamos 3 mg tabletės.

ELAGOLIKSAS (INN), ATC H01CC02

4-[[(1R)-2-[5-(2-Fluoro-3-methoxyphenyl)-3-[[2-fluo-
ro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-4-methyl-2,6-di-
oxopyrimidin-1-yl]-1-phenylethyl]amino]butanoic 
acid

NAUJI  VAISTAI,  REGISTRUOTI  EUROPOS  SĄJUNGOJE  
IR  JAV  2018  METAIS

nauji vaistai

Orlissa firminį pavadinimą suteikė AbbVie kom-
panija.

Skiriamas endometriozės sukeltam skausmui gydyti. 
Gaminamos 150 mg tabletės.

IVOSIDENIBAS (INN), ATC L01XX62

(2S)-N-[(1S)-1-(2-Chlorophenyl)-2-[(3,3-difluo-
rocyclobutyl)amino]-2-oxoethyl]-1-(4-cyanopyr-
idin-2-yl)-N-(5-fluoropyridin-3-yl)-5-oxopyrroli-
dine-2-carboxamide

Tibsovo firminį pavadinimą suteikė Agios kompanija.
Skiriamas ūminei mieloidinei leukemijai gydyti. 
Gaminamos 250 mg tabletės.

TAFENOKVINAS (INN), ATC P01BA07

4-N-[2,6-Dimethoxy-4-methyl-5-[3-(trifluoromethyl)
phenoxy]quinolin-8-yl]pentane-1,4-diamine

Krintafel firminį pavadinimą suteikė GlaxoSmith-
Kline kompanija.

Skiriamas maliarijai gydyti. 
Gaminamos 150 mg tabletės.

TEKOVIRIMATAS

4-Trifluoromethyl-N-(3,3a,4,4a,5,5a,6,6a-octa-
hydro-1,3-dioxo-4,6-ethenocycloprop(f)isoin-
dol-2(1H)-yl)-benzamide

Tpoxx firminį pavadinimą suteikė Siga kompanija.
Skiriamas raupų ligai gydyti. 
Gaminamos 200 mg kapsulės.

CIKLOSPORINAS (INN), ATC L04AD01, 
S01XA18

(3S,6S,9S,12R,15S,18S,21S,24S,30S,33S)-30-Eth-
yl-33-[(E,1R,2R)-1-hydroxy-2-methylhex-4-enyl]-
1,4,7,10,12,15,19,25,28-nonamethyl-6,9,18,24-
tetrakis(2-methylpropyl)-3,21-di(propan-2-yl)-1,4,7,1
0,13,16,19,22,25,28,31-undecazacyclotritriacontane-2
,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32-undecone

Verkazia firminį pavadinimą suteikė Santen kom-
panija.

Skiriamas keratitui ir konjunktyvitui  gydyti. 
Gaminama 0,05 % akių emulsija. 

BINIMETINIBAS, ATC L01XE41

6-(4-Bromo-2-fluoroanilino)-7-fluoro-N-(2-hydroxye-
thoxy)-3-methylbenzimidazole-5-carboxamide 

Mektovi firminį pavadinimą suteikė Array Biophar-
ma kompanija.

Skiriamas melanomai gydyti. 
Gaminamos 15 mg tabletės. 

ENKORAFENIBAS

https://en.wikipedia.org/wiki/ATC_code_B02
https://en.wikipedia.org/wiki/ATC_code_L01
https://en.wikipedia.org/wiki/ATC_code_P01
https://en.wikipedia.org/wiki/ATC_code_L04
https://en.wikipedia.org/wiki/ATC_code_S01
https://en.wikipedia.org/wiki/ATC_code_L01
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nauji vaistai

Methyl N-[(2S)-1-[[4-[3-[5-chloro-2-fluoro-3-(meth-
anesulfonamido)phenyl]-1-propan-2-ylpyrazol-4-yl]
pyrimidin-2-yl]amino]propan-2-yl]carbamate

Braftovi firminį pavadinimą suteikė Array Biophar-
ma kompanija.

Skiriamas melanomai gydyti. 
Gaminamos 50 mg kapsulės. 

KANABIDIOLIS, ATC N03AX24

2-[(1R,6R)-3-Methyl-6-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-
1-yl]-5-pentylbenzene-1,3-diol

Epidiolex firminį pavadinimą suteikė Gw Research 
kompanija.

Skiriamas epilepsijai (Lennox-Gastaut sindromui) 
gydyti. 

Gaminamas 100 mg/ml oralinis tirpalas. 

PLAZOMICINAS, ATC J01GB14

(2S)-4-Amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-4-
[[(2S,3R)-3-amino-6-[(2-hydroxyethylamino)methyl]-
3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]oxy]-2-[(2R,3R,4R,5R)-
3,5-dihydroxy-5-methyl-4-(methylamino)oxan-2-yl]
oxy-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide

Zemdri firminį pavadinimą suteikė Achaogen kom-
panija.

Skiriamas šlapimo takų komplikuotoms infekcijoms 
gydyti. 

Gaminamas 50 mg/ml intraveninis tirpalas. 

RUKAPARIBAS, ATC L01XX55

8-Fluoro-2-{4-[(methylamino)methyl]
phenyl}-1,3,4,5-tetrahydro-6H-azepino[5,4,3-cd]
indol-6-one

Rubraca firminį pavadinimą suteikė Clovis Oncolo-
gy kompanija.

Skiriamas kiaušidžių vėžiui gydyti. 
Gaminamos 200 mg, 250 mg, 300 mg tabletės.

AVATROMBOPAGAS, ATC B02BX08

1-[3-Chloro-5-[[4-(4-chlorothiophen-2-yl)-5-(4-cy-
clohexylpiperazin-1-yl)-1,3-thiazol-2-yl]carbamoyl]
pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid

Doptelel firminį pavadinimą suteikė Akarx kom-
panija.

Skiriamas trombocitopenijai gydyti. 
Gaminamos 20 mg tabletės.

LOFEKSEDINAS, ATC N07BC04

 
2-[1-(2,6-Dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-im-
idazole 

Lufemyra firminį pavadinimą suteikė US World-
Meds kompanija.

Skiriamas opioidų abstinencijos sindromui gydyti. 
Gaminamos 0,18 mg tabletės.

FOSTAMATINIBAS, ATC B02BX09

Disodium;[6-[[5-fluoro-2-(3,4,5-trimethoxyanilino)
pyrimidin-4-yl]amino]-2,2-dimethyl-3-oxopyr-
ido[3,2-b][1,4]oxazin-4-yl]methyl phosphate;hexahy-
drate

Tavalisse firminį pavadinimą suteikė Rigel kom-
panija.

Skiriamas lėtinei imuninei trombocitopenijai gydyti. 
Gaminamos 100 mg, 150 mg tabletės.

PERAMIVIRAS

(1S,2S,3S,4R)-3-[(1S)-1-Acetamido-2-ethylbu-
tyl]-4-(diaminomethylideneamino)-2-hydroxycyclo-
pentane-1-carboxylic acid

Alpivab firminį pavadinimą suteikė Biocryst kom-
panija.

Skiriamas ūmaus gripo atvejais. 
Gaminamas 10 mg/ml intraveninis tirpalas.

ERAVACIKLINAS, ATC J01AA13

(4S,4aS,5aR,12aS)-4-(Dimethylamino)-7-fluo-
ro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-9-[(1-pyr-
rolidinylacetyl)amino]-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahy-
dro-2-tetracenecarboxamide

Xerava firminį pavadinimą suteikė Tetraphase 
kompanija.

Skiriamas komplikuotoms šlapimo takų infekcijoms 
gydyti. 

Gaminamas 50 mg miltelių flakone injekcijoms.

APALUTAMIDAS, ATC L02BB05

4-[7-[6-Cyano-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-8-oxo-
6-sulfanylidene-5,7-diazaspiro[3.4]octan-5-yl]-2-fluo-
ro-N-methylbenzamide

Erleada firminį pavadinimą suteikė Janssen kom-
panija.

Skiriamas prostatos vėžiui gydyti. 
Gaminamos 60 mg tabletės.

BUDESONIDAS, ATC R01AD05

(11beta,16alpha)-16,17-(Butylidenebis(oxy))-11,21-di-
hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione

Jorveza firminį pavadinimą suteikė Falk kompanija.
Skiriamas eozinofiliniam ezofagitui gydyti. 
Gaminama 9 mg tabletės, 3 mg kapsulės, 0,25 mg/

ml, 0,5 mg/ml aerozolio suspensija.

LETERMOVIRAS

2-[(4S)-8-Fluoro-2-[4-(3-methoxyphenyl)piperaz-
in-1-yl]-3-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]-4H-
quinazolin-4-yl]acetic acid

Prevymis firminį pavadinimą suteikė Merck Sharp 
Dohme kompanija.

Skiriamas citomegalovirusinei infekcijai gydyti. 
Gaminama 240 mg, 480 mg tabletės, 20 mg/ml 

injekcinis tirpalas.

Šaltinis: Panorama actual del Medicamento, 2018, 
vol.42, p.957-959.

nauji vaistai

https://en.wikipedia.org/wiki/ATC_code_N07
https://en.wikipedia.org/wiki/ATC_code_N07
https://en.wikipedia.org/wiki/ATC_code_N07
https://en.wikipedia.org/wiki/ATC_code_L02
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ką rašo užsienio spauda apie FarMaciją

EUROPOS PARLAMENTAS:                                                                                                     
Pritarė bendrų priemonių, skirtų skatinti vaistų 
vertinimą Europoje, nustatymui.

Europos Parlamentas pritarė tam, kad būtų patvirtintos 
teisinės priemonės, numatančios nutraukti šalių atliktų 
bandymų dubliavimą, siekiant nustatyti vaistų pridėtinę 
vertę ir jų kainą. EP nariai pabrėžia, kad Europos Są-
jungoje yra daug kliūčių naudotis kai kuriais vaistais ir 
naujoviškomis technologijomis, pavyzdžiui, egzistuoja 
kai kurių ligų gydymo stoka ir didelė vaistų kaina, nors 
daugeliu atvejų jie neturi terapinės pridėtinės vertės. Šal-
tinis: www.europarl.europa.eu.

EUROPOS KOMISIJA:                                                                                                                  
Ji atnaujins reglamentus vaistų skirtų gydyti vaikus 
ir retas ligas. 

Europos Komisija pradėjo viešąsias konsultacijas, 
kurios atveria teisės aktų tvarkymo procesą, skirtą nau-
jiems vaistams vaikams ir retosioms ligoms gydyti. ES 
tikslas - „užtikrinti abiejų reglamentų veiksmingumą ir 
saugumą“, ypač atsižvelgiant į naujausius farmakologi-
nius pokyčius, mokslinių tyrimų paskatų poveikį ir retųjų 
vaistų kūrimą vaikams. Sveikatos priežiūros specialistai, 
pacientai ir kiti subjektai, susiję su vaistų tyrimu retosioms 
ligoms gydyti, galės pateikti savo pasiūlymus iki 2019 m. 
sausio 4 d. Šaltinis: www.diariomedico.com ir ec.europa.
eu www.eceuropa.eu.

EUROPOS VAISTŲ AGENTŪRA (EMA):                                                                             
Nauja informacija specialistams ir pacientams apie 
biologinius vaistus, siekiant pagerinti žinias visoje 
Europos Sąjungoje.

Europos vaistų agentūra (EMA) ir Europos Komisija 
paskelbė naują medžiagą papildomai informacijai apie 
biologiškai panašius vaistus, kurie yra jų nuolatinio ben-
dradarbiavimo sritis, siekiant pagerinti jų supratimą visoje 
Europos Sąjungoje (ES). Nauja medžiaga apima paciento 
vaizdo įrašą, kuriame paaiškinami pagrindiniai faktai apie 
biologiškai panašius vaistus ir kaip EMA veikia siekdama 
užtikrinti, kad jie būtų „tokie pat saugūs ir veiksmingi“ 
kaip jų biologiniai referenciniai vaistai. Šaltinis: www.
actasanitaria.com ir ema.europa.eu

GRUPĖ G20:
Pripažįsta sveikatos svarbą tvariam vystymuisi.

G20 sveikatos ministrų susitikimas baigė paskutinį 
aukščiausiojo lygio posėdį Buenos Airėse, Argentinoje, 
priimdamas deklaracija su konkrečiais pasiūlymais dėl 
visuomenės sveikatos politikos. Susitarime, dėl kurio 
susitarta, teigiama, kad sveikata yra vienas iš svarbiausių 
tvaraus vystymosi veiksnių ir siūlo stiprinti sveikatos 
priežiūros sistemas, ypač nurodant lyčių nelygybę. Be 
to, jame siūlomi bendri veiksmai sprendžiant tokius 
pasaulinius klausimus kaip antsvoris ir vaikų nutukimas, 
atsparumas antimikrobinėms medžiagoms ir šalių pasiren-
gimas epidemijoms, pandemijoms ir nelaimėms. Šaltinis: 
www.moh.gov.sg.

PORTUGALIJA:                                                                                                                    
Piliečiai vertina vaistinių darbą labai teigiamai ir 
nori, kad jie teiktų daugiau paslaugų.

Portugalijos katalikų universiteto Studijų ir nuomonių 
tyrimų centras (CESOP) atliko tyrimus namuose visoje 
Portugalijoje, kad sužinotų piliečių nuomonę apie da-
bartinį ir būsimą vaistinės modelį. Kalbant apie naujas 
vaistininkų siūlomas paslaugas, jis pabrėžia, kad du iš trijų 
portugalų mano, kad jie gali naudotis tokiomis sveikatos 
priežiūros paslaugomis, kurias teikia vaistinės.  Šaltinis: 
www.anf.pt.

PRANCŪZIJA:                                                                                                                         
Patvirtintas vaistinių teikiamų paslaugų dekretas.

Naujajame reglamente nustatyta, kad vaistininkas 
galės įgyvendinti tolesnius veiksmus ir profesiona-
lią rūpybą, gebės užtikrinti tinkamą vaistų vartojimą 
ir jų atitikties priežiūrą analizuojant su pacientais 
su jų gydymu susijusią informaciją. Farmacininko 
pateiktos rekomendacijos bus suformuluotos ir per-
duodamos gydytojui, nebent pacientas prieštarautų. 
Šaltinis: www.dariofarma.com.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ:                                                                                                            
Iš kanapių pagaminti vaistai gali būti skiriami paci-
entams nuo 2018 m. lapkričio mėn.

Nuo lapkričio 1 d. „Medicinos specialistai“, pavyz-
džiui, neurologai ar pediatrai, esantys Jungtinės Karalystės 
Bendrosios gydytojų tarybos specialistų registre, gali 
išduoti receptus kanapių pagrindu pagamintiems vaistams. 
Iš esmės pirminės sveikatos priežiūros gydytojai negalės 
paskirti šių produktų - paaiškino vidaus reikalų ministerija. 
Šaltinis: www.chemistanddruggist.co.uk.

AUSTRIJA:                                                                                                               
Susirūpinimas dėl padidėjusio suklastotų vaistų 
konfiskavimo.

Remiantis Austrijos finansų ministerijos duomenimis, 
šios šalies muitinės iki 2018 m. rugpjūčio mėnesio konfis-
kavo apie 50% daugiau neteisėtų ar falsifikuotų vaistų nei 
per visą 2017 m. Šis nerimą keliantis padidėjimas ypač 
grėsmingas, nes gyventojai nereagavo į Austrijos vaistinių 
vykdytą kampaniją, kurioje jos įspėjo, kad 95% internetu 
įsigytų vaistų yra suklastoti ir (arba) prastesnės kokybės. 
Šaltinis: www.apothekerverband.at.

PERU:                                                                                                                  
Farmacininko vertės pripažinimas sveikatai gerinti.

Per vaistininko dienos minėjimą Peru farmaci-
nės chemijos koledže susirinkę regioninių ir provin-
cijų kolegijų, farmacijos ir biochemijos fakultetų 
bei sveikatos priežiūros institucijų atstovai nurodė, 
kad svarbu suteikti naują požiūrį į farmaciją šalyje. 
Šaltinis: www.diariomedico.pe.

iš LFs veikLos
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MeMuarai

PRISIMINIMAI
Dr. Regina Stonkutė-Žukienė

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

Leningrade buvome tris dienas. Aplankėme keletą vaisti-
nių, Ermitažą, Rusų muziejų, Petropavlovsko tvirtovę, 
pasigro žėjome Neva, parkais ir Nevos kanalais bei tiltais. 
Leningradas - tai miestas muziejus. Laivu nuplaukėme į 
nuostabųjį Peterhofą ir Puškiną. Peterhofe karo nusiaubti caro 
rūmai dar buvo remon tuojami, bet fontanai jau veikė. Kelionė 
man paliko didžiulį įspū dį.

1953 metais Lietuvoje panaikintos sritys ir įstaigose 
nuro dyta sumažinti valdymo aparatą. Valdyboje panaikinti 
du skyriai - Vaistažolių ir Kadrų, o Prekybos ir Gamybos 
skyriai sujungti į vieną Prekybos-gamybos skyrių. Jam 
vadovavo VFV viršininko pavaduotojas I. Akabasas, o jo 
pavaduotoja tapau aš. Dabar mano darbo apimtis tapo labai 
didelė: Gamybos skyriaus darbas, vais tažolių paruošos, 
Prekybos skyriaus darbas, dar pavaduoti I. Akabasą jo 
atostogų metu. Vietoje į Sibirą išvežtos L. Zilberlas dar bą 
pradėjo Nobicas, o inspektorius E. Paulauskas, pasitobulinęs 
Leningrado medicinos technikos kursuose, perėjo dirbti į 
fabriką „Medaparatūra“ cecho viršininku, o vėliau su šeima 
išvažiavo į Izraelį. Taip pat panaikintas kainų inspektoriaus 
etatas. Elenutė Skinkytė išėjo dėstyti chemiją į Geležinkeliečių 
technikumą. Dabar kainas nustatydavo pats vaistų sandėlis.

Daug pasikeitimų įvyko ir įmonėse. Farmacijos fabrike 
„Gegužės Pirmoji“ direktorė L. Jakūba išvyko gyventi į Vokie-
tiją, kur buvo paskirtas jos vyras karininkas. Laikinąja fabriko 
direktore tapo M. Basalykaitė, iki tol ėjusi vyriausiosios 
inžinie rės pareigas. Vyriausiuoju inžinieriumi dirbęs chemikas 
Kovarskis tapo laboratorijos vedėju, o Galeno cecho viršininke 
paskirta Irena Kubeckytė-Cyrienė, 1952 metais baigusi Kauno 
medicinos institutą.

Chemijos farmacijos fabriko „Sanitas“ Galeno cecho 
virši ninkė V. Januškevičienė perėjo dirbti į vaistinę, o cecho 
viršininke tapo chemikė vaistininkė K. Prapiestytė. Iš darbo 
atleista Ampu lių cecho viršininkė V. Stančiūtė, kadangi ji - 
Kėdainių vaistinės savininko Stančiaus duktė. Ampulių cecho 
viršininku paskirtas A. Kesminas, 1951 metais baigęs Kauno 
medicinos institutą.

Vyriausiosios farmacijos valdybos Vaistažolių skyriaus 
vir šininkė K. Kepenytė, negavusi buto Vilniuje, išvažiavo 
vedėjauti į Anykščių vaistinę, o J. Morkūkas paskirtas 
Ramygalos vaistinės vedėju.

Kadangi buvau atsakinga už Vaistažolių skyriaus darbą, 
teko planuoti vaistinėms vaistažolių paruošas. Norėdama 
šiek tiek daugiau sužinoti apie Lietuvos vaistažolių resursus 
ir paruo šų galimybes, A. Kačkutei patarus, nuėjau į Mokslų 
akademijos Biologijos institutą pas anksčiau VFV dirbusią 
ir vaistažolių pa ruošomis užsiėmusią biologijos mokslų 
kandidatę Eugeniją Šimkūnaitę. Mane pasitiko maloni, jauna 
moteris, apsirengusi balta palaidinuke ir tamsiu sijonu. Jai 
tada buvo trisdešimt treji metai. Ji man davė įvairių patarimų, 
atsakė į mano klausimus ir pažadėjo ateityje padėti, jei tik 

reikės. Taip prasidėjo mano pažintis su dak tare Eugenija, ir 
ji tęsėsi iki pat jos gyvenimo pabaigos.

Nuo 1954 metų rugsėjo 1-osios aš ir „Gegužės Pirmosios“ 
fabriko laboratorijos vedėja Ona Kandrotaitė (Kovarskis perė-
jo dirbi į Respublikinę analitinę laboratoriją ir ruošėsi išvykti 
į Izraelį) buvome pasiųstos į keturių mėnesių pasitobulinimo 
kur sus Leningrado farmacijos institute. Nuvažiavome. 
Bendrabu čio kursantams nesuteikė, teko samdytis privatų 
kambarį, kurį mums rekomendavo. Kai grįžome, VFV 
vyriausiasis buhalteris S. Svetlauskas įrodinėjo, kad bendrabutį 
turėjome gauti ir mums išmokėti butpinigius atsisakė. Kartu 
su mumis buvo ir medici nos pramonės inžinierių grupė. Jiems 
buvo numatyta labai išsami programa, o mums, farmacijos 
valdyboms priklausančių įmonių darbuotojų grupei, - tik 
labai paprasti, farmacininkams institu te dėstomi dalykai, su 
pramone beveik neturintys nieko bendro. Kai įvadiniame 
bendrame susirinkime buvo perskaitytos abiejų grupių 
programos, aš atsistojau ir pasakiau, kad mūsų įmonės yra 
tokios pat, kaip ir medicinos pramonės įmonės, tik šiek tiek 
mažesnės, todėl mums reikia tokių pat žinių, kaip ir medicinos 
pramonės inžinieriams. Kursų vadovybė atsižvelgė į mano pa-
sisakymą ir programą pakeitė. Mums pradėjo dėstyti procesus 
ir aparatus, matavimo prietaisus, elektrotechniką, šiluminę 
techni ką, planavimą ir apskaitą, darbo apsaugą, be to skaitė 
farmacinę chemiją ir farmakognoziją. Reikėjo paruošti ir 
procesų ir aparatų disciplinos kursinį darbą, t. y. suprojektuoti 
kokio nors preparato technologiją.

Manau, kad mano pasiūlymas kai kurių kursų dalyvių, 
ypač vyresnio amžiaus moterų, nenudžiugino, bet tarp mūsų 
buvo ir Leningrado farmacijos fabriko direktorius, ir daug 
cechų virši ninkų iš kitų įmonių, ir tos žinios buvo reikalingos. 
O man tiesiog akys atsivėrė. Šių dalykų universitete mūsų 
niekas nemokė.

Aplankėme Leningrado chemijos farmacijos gamyklą, 
Le ningrado elektrinę, kuri man padarė labai didelį įspūdį, 
Leningra do parfumerijos fabriką, vieną chemijos gamyklą. 
Visa tai labai praplėtė mano akiratį ir supratimą apie vaistų 
pramonę. Sugrįžusi iš kursų galėjau drąsiau kalbėti su mūsų 
įmonių vadovais, ginti savo pozicijas.

MeMuarai

Baigiamajam kursiniam darbui pasirinkau projektą „Gliu-
kozės tirpalo ampulių gamyba“. Procesus ir aparatus mums 
dėstė docentas Pustovoitovas. Jis išmokė mus naudotis 
logaritmine li niuote, skaičiavimo mašinėlių dar nebuvo. 
Reikėjo laikyti kursuo se dėstytų dalykų egzaminus ir apginti 
kursinį darbą, o jis buvo toks pat, kokį rengdavo baigiantys 
Chemijos-farmacijos institutą inžinieriai. Galėjome naudotis 
instituto biblioteka ir absolventų diplominiais darbais. 
Docentas pagyrė mano darbą, kurį sudarė du stori skaičiavimų 
sąsiuviniai ir trys technologinės schemos, ir pasakė, kad jeigu 
jam prireiktų asistentės, pasirinktų mane.

Besimokydama kursuose, domėjausi ir kultūriniu Lenin-
grado gyvenimu - lankiau teatrus, muziejus, vėl nuvažiavome 
į Peterhofą ir Puškiną. Rugsėjis tais metais buvo gražus.

Ir vieną dieną įvyko didelis potvynis. Visą dieną lijo ir 
vė jas pradėjo pūsti nuo įlankos. Vanduo Nevoje ėmė kilti, 
kilo ir kanaluose. Užlietas visas Nevos prospektas, užlietos 
ir Vasiljevo salos, kur buvo mūsų institutas. Nevos prospekto 
rūsiuose veikė daug mažų parduotuvėlių, jos turėjo gelbėti 
prekes. Leningradie čiai pripratę prie tokių potvynių. Kas 
valandą per radiją praneši nėjo, kiek jau pakilo vanduo. Rytą 
pasikeitė vėjo kryptis, dabar jis pūtė iš miesto į Baltijos jūros 
įlanką. Vanduo nuslūgo, vis dėlto tramvajumi važiuoti į 
institutą teko per balas.

Onutė susirgo ir, vos įpusėjus kursams, sugrįžo namo.
Per šv. Kalėdas nuėjau į katalikų Šventosios Kotrynos 

baž nyčią, gal joje krikštytas ir mano tėvelis.
Vėlyvą 1955 metų rudenį vėl turėjau vykti tobulintis, šį 

kar tą - į dešimties dienų racionalizatorių kursus Maskvoje. 
Iš tiesų kursai vyko Maskvos priemiestyje, iki Maskvos 
reikėjo važiuo ti elektriniu traukiniu. Kursuose gavau labai 
reikalingų išsamių žinių apie racionalizacinius pasiūlymus, 
apie ekonomijos skai čiavimus. Tai buvo mano pirmoji kelionė 
į Maskvą. Aplankėme Liaudies ūkio pasiekimų parodą, keletą 
gamyklų.

Viršininkas J. Eišvydis ir V. Sakalauskas dažnai siųsdavo 
valdybos darbuotojus į kitas respublikas pasisemti patirties, 
pa simokyti iš farmacijos valdybų pasiekimų ar iš klaidų. 
Berods 1957 metais įvyko gamybininkų ekskursija į chemijos 
farmacijos fabrikus Lvove, Charkove, Kišiniove, Odesoje, 
Kijeve. Kelionėje į Kišiniovą dalyvavo ir viršininkas J. 
Eišvydis, jis mėgo gamybos sritį ir ja domėjosi. Vėliau 
teko aplankyti gamyklas Maskvoje, Leningrade, Minske, 
Rostove. Įsimintina kelionė į ampulių ga mintojų suvažiavimą 
Rostove, kuriame teko dalyvauti su fabriko „Sanitas“ 
vyriausiuoju inžinieriumi T. Kovaliausku ir vyriausiuo ju 
mechaniku V. Dambrausku. Šioje konferencijoje medicinos 
pramonės atstovas Selivanovas, kuris neseniai buvo lankęsis 
„Sanite“, savo panešime papasakojo apie fabrike „Sanitas“ 
įdiegtas naujoves, kurių net didelėse gamyklose nebuvo - 
vakuuminį am pulių plovimą ir pripildymą, ir pagyrė fabriko 
racionalizatorius. Apsilankėme Rostovo farmacijos valdyboje. 
Jaunas Rostovo far macijos valdybos viršininko pavaduotojas 
provizorius Apazovas nuvežė mudu su T. Kovaliausku į 
Čechovo gimtinę Taganrogą. Taganrogo vaistinei mūsų fabrike 
„Medaparatūra“ buvo pagaminti baldai, juos ir norėta ta proga 
parodyti. Vaistinės kolektyvas mus labai gražiai priėmė, 
net surengė vaistinėje vaišes. Čia pirmą kartą paragavau 
gerai prinokusių, nuostabiai saldžių ir sultingų ukrainietiškų 
arbūzų. Po daugelio metų Apazovas tapo SSRS Vy riausiosios 

farmacijos valdybos viršininku ir jam turėdavome pa teikti 
Lietuvos paraišką dėl medikamentų ir medicinos prekių. Ir, 
pasirodo, manęs jis nepamiršo ir visada draugiškai elgdavosi.

Su Vilniaus zonos vaistinių delegacija teko aplankyti 
Vol gogradą (iki 1961 metų - Stalingradas). Visų respublikų 
farma cininkai buvo labai draugiški, visur mus nuoširdžiai 
priimdavo. Volgograde, mieste prie Volgos, kuris net 70 
kilometrų ilgio ir vos 1,5-2 kilometrų pločio, apžiūrėjome 
vaistines, miesto pa noramą, kurioje dailininkai atvaizdavo 
paveiksluose Stalingrado mūšį, taip pat labai įspūdingą 
monumentą žuvusiems Stalingra do gynėjams. Visur mus 
lydėjo Farmacijos valdybos inspektorė. Tik mus labai stebino, 
kad Volgogrado parduotuvėse beveik nėra maisto produktų 
- tik kruopos, kelios dėžutės žuvies konservų, saulėgrąžų 
aliejus ir duona, nei sviesto, nei dešros, kurių norėjo me 
nusipirkti vakarienei. O juk jau buvo 1974 metai. Į klausimą, 
ar parduotuvėse visada taip tuščia, mūsų palydovė inspektorė 
at sakė, kad ir taip galima gyventi, svarbiausia, kad nebūtų 
karo. Mus stebino, kaip vokiečiai nesugebėjo užimti viso 
miesto, juk buvo likusi neužimta tik traktorių gamykla ir 
nedidelis žemės sklypelis prie Volgos, gal pusė hektaro. Kaip 
didvyriškos kovos dėl šios žemės priminimas, kur kiekvienas 
kvadratinis metras pri sotintas krauju, stūksojo sudegusio 
mūrinio malūno griuvėsiai.

Valgyti mus nuvedė į srities partijos komiteto valgyklą, ten 
užrašyta, kad antrojo patiekalo galima imti tik vieną porciją. 
Kitą dieną per didžiosios Volgos hidroelektrinės užtvanką 
nutiestu til tu mus nuvežė į kitoje Volgos pusėje buvusį Volžsko 
miestą, ten buvo pastatyta nauja vaistinė. Vedėja atostogavo, 
mus priėmė ma loni, kalbi jos pavaduotoja. Nustebino oficinos 
interjeras - kampe stovėjo keli dideli metaliniai grybai. 
Pavaišino mus pietumis -eršketo sriuba ir juodaisiais ikrais, 
kuriuos liepė valgyti šaukš teliu ir negailėti, nes rytą pasisekė 
iš brakonierių nupirkti naktį sugautą eršketą.

Įsimintina ir kelionė į konferenciją Baku. Ten kalbėta apie 
vaistažoles, pristatytas ir Švenčionių vaistažolių perdirbimo 
fa briko stendas. Į Baku važiavome traukiniu trise: aš, E. 
Šimkūnai tė ir fabriko vyriausiasis inžinierius V. Rogalskis. 
Konferencija visasąjunginė, ją šefavo Azerbaidžano sveikatos 
apsaugos minis tro pavaduotojas. Mus apgyvendino dar 
neveikiančioje naujoje ligoninėje miesto pakraštyje. Miesto 
transportu, taip pat ir taksi, galėjome važiuoti nemokamai. 
Organizatoriai surengė ekskur siją po miestą, parodė porą 
vaistinių, laivu nuplaukėme į naftos verslovę Kaspijos 
jūroje. Naftos gręžiniai buvo jūroje, nedidelėje salelėje - 

1961m. vaistažolių konferencija Baku

(Tęsinys 34 pusl.)
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administracijos pastatas ir naftininkų nakvynės namai. Į darbą 
naftininkus iš žemyno atveždavo visai savaitei, o tan klaiviai 
išveždavo išsiurbtą naftą. Kartą verslovėje kilo didžiulis 
gaisras, apie tai mums pademonstravo filmą. Maniau, kad 
Baku turi būti aprūkęs, nešvarus miestas, nes naftos gręžiniai 
buvo kie muose ir čia pat jūros pakrantėje. Tačiau pamatėme, 
kad tai bal tas, švarus miestas, tik jau gegužę visur dykynė, 
viskas saulės išdeginta. Vaistinėse dirbo daugiausia vyrai, 
vedėjai - tik vyrai. Azerbaidžaniečiai - musulmonai. Sveikatos 
apsaugos ministro pavaduotojas, su mumis važinėjęs po 
miestą, paaiškino: „Pas mus papročiai griežti, gatvėje niekas 
nesusipažįsta.“ Taip sakydamas, turėjo galvoje moteris.

Apie 1980 metus nedidelė Lietuvos farmacininkų grupė 
nuskridome į Šiaurės miestą prie plačios Dvinos upės - 
Archan gelską. Tai ir jūrų uostas. Srities farmacijos valdybos 
viršinin kės pareigas ėjo moteris. Ir vaistų sandėlyje, ir 
valdyboje beveik nebuvo darbuotojų vyrų. Teko moterims 
dirbti labai sunkiomis sąlygomis, valdybai priklausė teritorija 
nuo Baltosios jūros iki Uralo, į vaistines prekių reikėdavo 
rudenį nuvežti tiek, kad užtek tų beveik pusmetį, nes žiemą į 
daugelį vaistinių nebuvo įmano ma nuvažiuoti. Archangelske 
visas smulkus urmas buvo sutelktas vienoje vaistinėje, vaistų 
sandėlyje apskaita organizuota pagal prekių kodus, kuriuos jie 
patys sugalvojo. Pasimokiau, kaip tvar kyti kainų kartoteką. 
Mus farmacininkai šiltai priėmė, nuvežė net į uždarą miestą 
Baltijską prie Baltosios jūros. Vanduo birželį dar buvo šaltas, 
tik pabraidėme jūroje. Baltijskas - karinis miestas, karinio 
laivyno bazė. Tuo metu buvo atvažiavęs kažkoks svarbus 
admirolas, todėl paties miesto apžiūrėti negalėjome.

Įdomi kelionė 1977 metais organizuota į Kirgiziją, čia vyko 
Kirgizijos farmacininkų I suvažiavimas. Lietuvai atstovavau aš 
ir Raseinių vaistinės vedėjas Šneideris. Aš turėjau suvažiavime 
tarti sveikinimo žodį ir įteikti dovaną - Lietuvos gintarą. Po to 
vingiuotais kalnų keliais pagal Ošos upę važiavome du šimtus 
kilometrų į vilą prie Isyk Kulio ežero. Per vaišes svarbiausiems 
svečiams - SSRS vyriausiosios farmacijos valdybos atstovams 
- pateikė virtą avino galvą. Patiekalai buvo iš avienos, riebūs. 
Aš alkoholio negėriau, o arbata buvo šalta ir pialose - lėkštuose 
dubenėliuose, kurie pripilami tik iki pusės, nes pripilti pilną 
ne pagarbu. Mums teko nakvoti nedideliuose nameliuose prie 
ežero ir tik kitą dieną grįžti į Frunzę. Nuo riebaus maisto 
susirgau, ap sinuodijau ir visą naktį „važiavau į Rygą“. Kai 
rytą reikėjo išva žiuoti į oro uostą, tiesiog negalėjau pastovėti 
ant kojų. Oro uosto medicinos punkte man suleido vaistų ir 
šiaip taip parskridome.

Visasąjunginis suvažiavimas įvyko Taškente, jame daly-
vavo didelė Lietuvos delegacija, kartu važiavo ir viršininkas 
J. Eišvydis su žmona. Lietuvos atstovams paskyrė seną 
medinį vie no aukšto viešbutį, kuriame bendri patogumai 
koridoriaus gale. Aš, Valerija Markovą iš laboratorijos ir VFV 
Šiaulių rajoninės kontoros valdytoja Vanda Kavaliauskienė 
apsigyvenome, o vy rai atsisakė, pakėlė triukšmą ir juos nuvežė 
į kitą viešbutį. Tik VFV Kauno rajoninės kontoros valdytojas 
Jonas Genys pasakė: „Negalime čia moterų vienų palikti.“ Jis 
ir Kontrolinės analitinės laboratorijos vedėjas S. Čiausovskis 
pasiliko su mumis tame vieš butyje. Jaunimui mes nerūpėjome.

Taškentas - Vidurinės Azijos tipiškas miestas. Po konfe-
rencijos mus nuvežė į Samarkandą, aplankėme senovės 
mečetes, muziejus. Buvo labai įdomu.

Visasąjunginis farmacininkų suvažiavimas vyko ir Užkau-
kazės mieste Piatigorske, kur yra Farmacijos institutas. 
Nuvyko me didelė Lietuvos delegacija. Visus apgyvendino 
kurortiniame mieste Železnovodske, į Piatigorską vykdavome 
traukiniu. Da lyvavo ir kitų socialistinių šalių delegacijos, 
susidraugavome su bulgarėmis, dirbusiomis Bulgarijos 
farmacijos valdyboje. Po poros metų jų delegacija atvažiavo 
į Vilnių, teko priimti. Suva žiavimo metu aplankėme 
garsųjį Užkaukazės kurortinį miestą Kislovodską, kuriame 
iki revoliucijos gyveno ir dirbo mano dėdė vaistininkas. 
Organizuota kelionė ir į Elbruso priekalnes. Iš pra džių 
važiavome apie du šimtus kilometrų kalnų keliais. Diena 
buvo graži, saulėta, šilta - rugsėjo pradžia. Buvome apsirengę 
vasariškai, aš su trumpomis kojinėmis, nors turėjau ir vasarinį 
apsiaustą. Į kalną reikėjo keltis elektriniu lyno keltuvu. 
Keltuvas - tai prie velenų mechanizmu sukamo lyno vienu 
metaliniu stry pu pritvirtintos siauros medinės sėdynės. 
Stotelėje reikėjo tokią judančią sėdynę pastverti ir ant jos 
atsisėsti. Mums besikeliant į kalną, dangus apsiniaukė, 
pradėjo snigti. O kojos ir rankos nuo gos! Sėdynė siaura, vos 
galėjau išsitekti, laikytis buvo tik strypas iš vienos pusės, 
žemė toli apačioje, keli šimtai metrų... Sėdėda ma tariamoje 
kėdėje galvojau, kad labai neprotinga ir pavojinga taip kilti 
į aukštą kalną. Pagaliau pasiekėme tarpinę stotelę. Ten 
tikėjomės sušilti restorane, tačiau jis buvo uždarytas. Aš 
aukščiau kilti nesiryžau. Iš mūsų delegacijos vis tik atsirado du 
drąsuoliai, kurie norėjo kilti aukščiau, tai mano bendrakursė, 
Kauno klinikų vaistinės vedėja J. Ostaševičienė ir fabriko 
„Sanitas“ direktorius H. Dudėnas. Kai jie pasiekė pusiaukelę, 
keltuvas sugedo, kaip ir įprasta Sovietų Sąjungoje. Sningant 
keliauninkai beveik pusva landį turėjo kaboti tarp dangaus ir 
žemės. Laimei, keltuvą sutaisė, drąsuoliai pasiekė savo tikslą 
ir tuo pačiu būdu nusileido. Palaukę eilutėje, nusileidome 
visi, buvome sušalę į ledą. Dudėnas nubėgo prie kiosko ir 
paprašė puslitrio degtinės. Atnešė mums į autobusą. Čia pat 
jį atidarė ir dalį nugėrė, pasiūlė mums. Su malonumu pirmą 
kartą gyvenime išgėriau gal 50 gramų. Sušilome. Ir net slogos 
negavome. Įspūdis liko visam gyvenimui - neregėta kalnų 
didybė ir žmonių menkumas jų akivaizdoje.

Per komandiruotes teko aplankyti visas sąjungines respu-
blikas, nebuvau tik Tadžikijoje ir Turkmėnijoje. Farmacininkai 
buvo ypatingi žmonės, visur jautėmės kaip bendra šeima, 
nebuvo jokių politikavimų, tik draugiški, dalykiniai 
pasikalbėjimai.

1959 m. su Lietuvos turistais Tatruose
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Turistinė farmacininkų kelionė, jau už savus pinigus, 
apie 1989 metus suorganizuota į Sibirą, prie Baikalo ežero. 
Iki Ulan-Udė skridome lėktuvu. Tarpinis nusileidimas buvo 
Novosibirske, ten oro uostas pilnas žmonių, sėdinčių ir net 
gulinčių ant grindų. Žmonės lėktuvo laukė ne vieną parą. 
Manėme, kad ir mes įstrigo me. Sibire degė taiga ir dėl dūmų 
lėktuvai nekilo. Tačiau po kelių valandų buvome pakviesti 
į lėktuvą. Vis dėlto nusileisti Ulan-Udė neteko, oro uostas 
lėktuvo nepriėmė ir mus skraidino šešis šimtus kilometrų į 
Čitą Kinijos pasienyje. Prisiminiau Vytauto Sedelskio laiškus 
- aplink dykynė, nedidelės pilkos kalvos. Oro uosto pas tatas 
statytas dar caro ar NEP-o laikais, kadaise buvęs puošnus, 
dabar viduje ir aplink tik baisi netvarka ir nešvara. Tualetai 
lau ke. Nusileido ir kažkoks tarptautinis lėktuvas. Keleivius 
nuvedė į atokiau stovėjusį viešbutį, o mes laukėme lauke, nes 
pastate ne buvo vietos.

Pagaliau pranešė, kad mūsų lėktuvas pakils. Vargais nega-
lais atskridome į Ulan-Udė oro uostą, visur stiprus dūmų 
kvapas ir oras padūmavęs. Sakė, kad už tūkstančio kilometrų 
dega taiga.

Apsigyvenome viešbutyje, kitą dieną apžiūrėjome 
miestą, aplankėme Buriatų liaudies muziejų, tai lyg mūsų 
Rumšiškės. Gidas pasisakė, kad yra buvęs Lietuvoje ir kad jų 
buities muzie jus sukurtas pagal Lietuvos muziejaus pavyzdį. 
Pasakojo, kad į Buriatiją Petro I laikais tremti sentikiai, jie 
buvę labai darbštūs ir išmokė klajoklius buriatus statyti namus, 
dirbti žemę. Kitą die ną sunkvežimiu išvažiavome prie Baikalo 
ežero. Du šimtus ki lometrų važiavome per taigą, kai kur ištisi 
jos kilometrai išdegę, styrojo suanglėję medžių kamienai. 
Kai kur pravažiuodavome gyvenvietes, namai buvo aptverti 
aukštomis, dvimetrinėmis len tų tvoromis. Po kelių valandų 
atvažiavome į turistinę bazę, kuri buvo miške šalia Baikalo 
ežero.

Baikalo ežeras - milžiniškas gėlo vandens telkinys, jame 
trečdalis pasaulio gėlo vandens atsargų, jo ilgis 636 kilometrų, 
plotis beveik 80 kilometrų. Baikalas - giliausias ežeras 
pasaulyje, giliausia vieta - per 1500 metrų. Vidutinis gylis 
beveik 800 me trų. Baikalo ežero pakrantė, kurioje stovėjo 
mūsų turistinė bazė, kiek akys užmato buvo nusėta rąstais. 
Tai per Baikalą trauktų ir iširusių sielių liekanos. Matėme 
plaukiantį garlaivį ir tempiantį labai ilgą sukabintų sielių 
virtinę. Stebėjausi, kad pakrantėje gu lintis turtas, puiki miško 
medžiaga, niekam nerūpi.... Bet Sovietų Sąjungoje nemokėta 
tausoti ir tinkamai naudoti savo turtų.

Pabraidžiojome Baikale, net bandėme maudytis. Liepos 
mėnuo, bet vanduo šaltas. Be to, daugybė uodų. Baikalas 

apdai nuotas senose katorgininkų dainose, aplaistytas mūsų 
tremtinių ašaromis, jame žuvis tinklais teko gaudyti ir Gražinai 
Ručytei-Landsbergienei, kurią 1949 metų kovo 25 dieną 
išvežė į Baikalo ežero salą iš buto Kaune.

Kitą dieną per taigą gidė mus nuvedė prie kitų ežerėlių, 
pa pasakojo apie juos sukurtas legendas.

Prie Baikalo ežero sunegalavo viena bendrakeleivė. Iš 
va karo ji išgėrė didelę laisvinamųjų vaistų dozę ir rytą ėmė 
stipriai viduriuoti. Greitoji pagalba ją išvežė į rajono ligoninę 
už trisde šimties kilometrų. Įtarus žarnyno infekciją, gydyta 
streptomicino tirpalu. Ankstų rytą turėjome grįžti į Ulan-Udė. 
Gidė provizorę parvežė iš ligoninės ir mes išvažiavome.

Dar aplankėme mums neįprastą, tolokai nuo miesto veiku-
sią budistų šventyklą. Stebino aplink šventyklą sukabinti 
didžiu liai metaliniai gongai. Gongu paskambinęs kiekvienas 
ekskursi jos dalyvis galėjo išsakyti savo prašymus.

Į Maskvą atskridome vėlai naktį. Oro uoste pilna keleivių, 
rasti vieną atsisėsti neįmanoma. Mūsų ligonė pagalvojo, kad 
gal bus vietos medicinos punkte. Abi su ja nuėjome į punktą. 
Ji pasa kė, kad stipriai viduriuoja. Gydytoja nedelsdama 
iškvietė greitąją pagalbą. Išvažiuodama į infekcinę ligoninę 
už Maskvos, ligonė prašė, kad atvežtume jos bilietą į Vilnių.

Grupės vadovė - turizmo įmonės atstovė visą dieną 
išstovėjo eilėje, norėdama iš bendro mūsų grupės bilieto 
„išimti“ vieną bilietą. Mes tuo metu apžiūrinėjome Maskvą. 
Nuvežti bilieto li gonei negalėjome. Vilniuje mus pasitiko 
ligonės vyras, jam atida vėme bilietą ir pasakėme, kurioje ji 
ligoninėje.

Po kelių dienų į valdybą paskambino Lietuvos ambasados 
Maskvoje vadovas, ir mane, VFV viršininko pavaduotoją, 
kalti no, kad bendrakeleivę palikome Maskvoje likimo valiai, 
nenuvežėme jai bilieto. Teko viską ambasadoriui paaiškinti. 
Buvo nema lonu.

Kartu su V. Katiliene, laboratorijos „Farmacija“ Konjunk-
tūros-informacijos skyriaus viršininke, 1973 metais teko 
daly vauti socialistinių šalių tarptautinėje konferencijoje 
Kijeve farmacinės informacijos klausimais. Turėjo važiuoti 
VFV viršinin kas J. Eišvydis, programoje buvo numatytas jo 
pranešimas, bet jis susirgo ir pasiuntė mane.

Atvykau. Gegužės pradžia, Kijevas puošiasi kaštonų žie-
dais. Konferencijoje dalyvavo ir socialistinių šalių aukštųjų 
far macijos mokyklų rektoriai bei partiniai vadovai. Buvo net 
ir at stovų iš Kubos. Pranešimą perskaičiau. Konferencijai 
pasibaigus, buvome nuvežti ir į Kijevo miesto Vykdomąjį 
komitetą, mums surengta ekskursija po miestą, plaukėme 
Dniepru ir jo kanalu į poeto T. Ševčenkos gimtinę Čerkasų 
srityje. Įdomu laivu plaukti per kanalų šliuzus. Laivas įplaukia 
į šliuzo kamerą, ji pripildo ma vandens arba vanduo iš jos 
išleidžiamas, laivas pakeliamas arba nuleidžiamas iki reikiamo 
vandens lygio. Atplaukę pasigro žėjome paminklu poetui. 
Ukrainiečiai tautos dainių ir dailininką Tarasą Ševčenką 
labai gerbia ir myli. Jis artimas ir mums, nes 1829-1931 
metais gyveno Vilniuje ir mokėsi tapybos pas daili ninką 
Rustemą. Vėliau vyko vaišės specialiai pastatytoje palapi nėje, 
nes svečių buvo daug. Vaišino labai gardžia žuviene, kitais 
valgiais. Negailėta ir stipriųjų gėrimų. Stebėjomės, kad garbūs 
svečiai, net aukštųjų mokyklų rektoriai iš socialistinių šalių 
visai nusigėrė, tikriausiai prie tokio vaišingumo nebuvo pratę.

Į Vilnių parskridome lėktuvu.

1989 m. Lietuvos farmacininkai prie Baikalo

(Atkelta iš 29 pusl.)
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1952 metų pabaigoje gautas anoniminis skundas, kad 
sto damas į komunistų partiją VFV viršininko pavaduotojas 
E. Danilavičius nuslėpė, jog tarpukario metais priklausė 
šaulių sąjungai. Tai Stalino valdymo metais buvo didelis 
nusikaltimas, todėl E. Danilavičių nedelsiant pašalino iš 
partijos ir atleido iš pavaduoto jo pareigų. VFV viršininkas jį 
paskyrė Naujosios Vilnios vaistinės vedėju. Nuo 1953 metų 
VFV viršininko pavaduotoja tapo jauna provizorė partijos 
narė E. Leontjeva. Tačiau Vilniuje ji dirbo vos keletą mėnesių. 
Negavo čia buto ir sugrįžo pas tėvus į Ukmergę, kur pradėjo 
dirbti Ukmergės ligoninės vaistinės vedėja, šias par eigas 
ėjo iki pat pensijos. Vietoje E. Leontjevos VFV viršininko 
pavaduotoja paskirta Valentina Bogdanova, Piatigorsko 
farmaci jos instituto absolventė. Vaistinių tinklo skyriaus 
viršininke 1954 metais pradėjo dirbti Adelė Karaciejūtė.

Vyriausiosios farmacijos valdybos viršininkas pasitikėjo 
jaunais specialistais ir juos skirdavo į atsakingas pareigas.

Siekiant didinti gamybos apimtis, pradėta skirti lėšų įmo-
nėms plėsti. Manau, kad valdybos viršininkui rekomendavus 
Sveikatos apsaugos ministerijos projektavimo biuras paprašė 
mane parengti fabriko „Sanitas“ naujo Fasavimo cecho 
priestato technologinį projektą. Priestate numatyta įrengti 
stiklo ampulių gamybos barą. Projektą parengiau, priestatas 
pastatytas 1957 metais. 1959 metais iš to paties Statybos 
ir projektavimo biuro ga vau užduotį parengti Švenčionių 
vaistažolių perdirbimo fabriko gamybos administracinio 
pastato technologinį projektą, šį darbą taip pat atlikau. 
Statybinę dalį projektavo biuras ir 1960 metais įvyko 
iškilmingas pastato atidarymas. Man labai pravertė Lenin-
grado kursuose įgytos žinios.

Kai atlikau šiuos darbus, kažkas mane rekomendavo į 
inži nierės technologės vietą Respublikiniame projektavimo 
institute, o konkretus darbas - rengti sveikatos priežiūros 
įstaigų technolo ginius projektus. Nuėjau į institutą. Jame 
atlyginimas buvo dides nis bei galimybė ateityje gauti butą. 
Pasakiau, kad turiu pagalvoti, nes galbūt jiems netinku, arba jie 
gali netikti man. Paprašiau, kad man pasižiūrėti duotų kokios 
nors ligoninės technologinį projek tą, juos institutui rengdavo 
Sveikatos apsaugos ministerijos Kapi talinės statybos skyriaus 
viršininkas Sinusovas. Projektą gavau ir supratau, kad aš tikrai 
galėčiau tokį parengti. Apsisprendžiau eiti dirbti į institutą. 
Pasakiau tai viršininkui J. Eišvydžiui. Jis sakė, kad jam gaila 
mane išleisti ir kad greitai valdyboje bus reorgani zacija, 
bus vėl steigiamas Gamybos skyrius ir aš būčiau paskirta jo 
viršininke. Man taip pat pagailo Vyriausiosios farmacijos val-
dybos kolektyvo ir viršininko. Pasilikau valdyboje.

Praėjus keliems mėnesiams, nuo 1961-ųjų liepos l dienos 
valdyboje vėl buvo atskiri Prekybos ir Gamybos skyriai. 
Gamy bos skyriuje dabar dirbome keturiese. Skyriui perduotas 
gamybos įmonių darbo planavimas, taip pat vaistažolių 
paruošos, gamybi nių įmonių priežiūra.

Mano darbas tapo labai įdomus ir atsakingas. Reikėjo nuo-
lat bendradarbiauti su Valstybinės plano komisijos, Finansų 
mi nisterijos ir Statistikos valdybos atsakingais darbuotojais. 
Plano komisija kasmet nustatydavo įmonių bendrosios 
produkcijos au gimą beveik 10 proc. ir mažus savikainos 
rodiklius, ribojo dar buotojų skaičių. Finansų ministerija 
norėdavo, kad kasmet didėtų įmonių pelnas. Tekdavo dažnai 
varstyti šių įstaigų duris, prašyti, kovoti, kad sumažintų 

užduotis, nes farmacijos įmonės nesutik davo priimti aukštų 
planinių rodiklių bei didinamų įpareigojimų. Tokiais tempais 
didinti gamybą buvo labai sunku. Be to, Lietu voje nereikėjo 
tiek mūsų įmonių gaminių, todėl tekdavo ieškoti naujų 
realizavimo rinkų - nuvažiavus į Sąjunginę vyriausią far-
macijos valdybą ar į jos tiekimo kontorą „Sojuzchimfarmtorg“ 
maldauti užsakymų tiekti mūsų produkciją į kitų respublikų 
vais tų sandėlius. O gavus užsakymų reikėjo plėsti gamybos 
plotus, ieškoti lėšų, nes pasinaudoti bankų kreditais be 
vyriausybės leidi mo nebuvo galima.

Šis darbas vertė pasitempti, lavintis, sugebėti rasti bendrą 
kalbą su aukštomis vyriausybinėmis organizacijomis. Manau, 
kad šioks toks mano indėlis į Lietuvos farmacijos pramonės 
vys tymą taip pat yra.

Įmonės augo, ypač - Chemijos farmacijos fabrikas „Sani-
tas“. Tai puikių darbuotojų nuopelnai. Tenka pažymėti ilgame tį 
fabriko „Sanitas“ vyriausiąjį inžinierių, chemiką - vaistininką 
Tadą Kovaliauską, direktorių Stepą Kuntorą, kurie vadovavo 
fabrikui sunkiais pokario metais. 1967 metais fabriko 
„Sanitas“ direktoriumi paskirtas jaunas, labai energingas 
provizorius Hen rikas Dudėnas, 1959 metais baigęs Kauno 
medicinos institutą. Jis fabrikui vadovavo dvidešimt metų, 
buvo labai gabus vadovas, mylėjo savo darbą ir žmones. Jam 
vadovaujant fabrike dirbo per tūkstantis darbuotojų, fabrikas 
buvo pavyzdys daugeliui medici nos pramonės įmonių. Jam 
talkino fabriko vyriausiasis inžinierius V. Dambrauskas, 
direktoriaus pavaduotoja E. Stankevičienė, Galeno-fasavimo 
skyriaus viršininkė K. Prapiestytė, Ampulių cecho vadovai, 
fabriko laboratorijose dirbę jauni provizoriai.

Augo ir farmacijos fabrikas „Gegužės Pirmoji“, ypač, kai 
L. Jokūbą išvažiavo į Vokietiją, o fabriko direktore pradėjo 
dirbti provizorė V. Kudabienė, o vyriausiąja inžiniere - M. 
Basalykaitė. M. Basalykaitė buvo labai išradinga, stengėsi 
tobulinti gamybą, mechanizuoti sunkų rankų darbą.

Švenčionių vaistažolių perdirbimo fabrikui nuo 1956 iki 
1977 metų vadovavo provizorė Joana Danilavičienė. Fabrikas 
vaistažolių arbatas tiekė į visas sąjungines respublikas. Didelį 
darbą mechanizuojant fabriko gamybą atliko vyriausiasis 
inžinie rius provizorius Vladas Rogalskis.

Prie Šiaulių vaistų sandėlio pastatytas naujas Šiaulių 
„Galen“ laboratorijos pastatas. Geri gamybos organizatoriai 
buvo laboratorijos vadovai provizoriai Hilda Arlauskienė, 
Valerija Meiliulytė, Leonardas Jurgutis. Laboratorijos 
darbą visokeriopai rėmė Šiaulių vaistų sandėlio direktorius 
Liudvikas Rulinskas.

Daugelio jų nebėra tarp gyvųjų, bet prisimenu juos kaip 
la bai atsidavusius savo darbui, Lietuvos farmacijai ir Lietuvai, 
jų vardai aukso raidėmis įrašyti Lietuvos farmacijos istorijoje.

Dirbdama farmacijos valdyboje buvau ir aktyvi visuome-
ninės veiklos dalyvė. Teko daug metų būti Vietos komiteto 
pir mininke. Valdyboje organizuodavome įvairių švenčių 
minėjimus, sukūrėme meninės saviveiklos kolektyvus - 
ansamblį ir dramos būrelį.

1956 metais į Lietuvą grįžo iš sovietinės armijos demobili-
zuotas provizorius Vytautas Sedelskis. Iš pradžių jis dirbo 
vyriau siuoju inspektoriumi Kadrų skyriuje, o 1957 metais tapo 
Vaistinių tinklo skyriaus viršininkės pavaduotoju. V. Sedelskis 
buvo labai kūrybingas, dalyvavo saviveikoje, baigęs gimnaziją 
net norėjo būti aktoriumi. Jis parašė pjesę „Vienoje vaistinėje“, 
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mūsų ko lektyvas ją pastatė 1957 metais, vaidinome ir Kaune. 
Vytautas atliko seno vaistininko vaidmenį, aš - jo asistentės. 
Visose VFV rajoninėse kontorose veikė meninės saviveiklos 
kolektyvai, kurių pasirodymai paįvairindavo farmacininkų 
konferencijas ir suva žiavimus.

Daug metų ėjau Respublikinės farmacininkų draugijos 
se kretorės, vėliau - Vilniaus skyriaus pirmininkės pareigas. 
Tekda vo dalyvauti ir pačiai organizuoti įvairius farmacininkų 
renginius.

Apie 1965 metus, kai turėjau kažkokius klausimus aptarti 
su Centrinio farmacijos mokslo tyrimo instituto Maskvoje 
di rektoriumi Melničenka, jis pasiūlė man rašyti disertaciją. 
Atsi kalbinėjau, sakiau, kad tai labai sunku, ne mano jėgoms. 
Tada Melničenka pasiūlė kartu važiuoti į Maskvos farmacijos 
institute tą dieną vykusį disertacijos gynimą, kuriame jis 
buvo oponen tas. Nuvažiavome. Institute salė buvo pilnutėlė. 
Disertaciją apie farmacinio darbo organizavimą Kazachstano 
Alkanojoje stepėje (plėšiniuose) gynė vyras iš kažkurios 
Vidurinės Azijos respubli kos. Oponentai buvo profesorius 
Melničenka ir profesorius iš Maskvos medicinos instituto. 
Pamačiau, kad parengti tokį darbą nėra sudėtinga, kad turbūt 
ir aš sugebėčiau.

Parvažiavusi namo rimtai pradėjau galvoti apie disertaci ją, 
tuo labiau, kad disertacijas jau rengė Kontrolinės analitinės 
laboratorijos vedėjas S. Čiausovskis, Vidaus reikalų 
ministerijos vaistinės vedėjas J. Vasiliauskas. VFV gamybos 
skyriuje dirbusi man pavaldi E. Šimkūnaitė rengė net daktarinę 
disertaciją. Pagal vojau, kuo aš už juos blogesnė. Melničenka 
netrukus paskirtas SSRS medicinos pramonės ministru ir mūsų 
keliai išsiskyrė, nors jis tikėjosi būti mano disertacijos vadovu.

Farmacijos mokslų kandidato disertacijos aš rengti nenorė-
jau, nes Lietuvoje nebuvo mokslinės tarybos, kurioje būtų 
galima ginti tokį darbą. Reikėtų rengti rusų kalba ir ginti 
Maskvoje ar Ukrainoje. Žinojau, kokios ten sąlygos, būtų 
prireikę daug pi nigų ir laiko. Mano disertacija turėtų būti 
apie Lietuvos vaistų pramonę, nes ją geriausiai išmaniau, 
todėl galvojau apie ekonomikos mokslų kandidato disertaciją. 
Nuėjau patarimo į Mokslų akademiją pas pažįstamą akademiką 
profesorių K. Meškauską, Ekonomikos instituto direktorių. 
Profesorius paragino mane stoti į akademijos neakivaizdinę 
aspirantūrą ir pažadėjo padėti. Man jau buvo keturiasdešimt 
metų, atsakiau profesoriui, kad studijuoti aspirantūroje esu 
per sena, nors iš tiesų aš bijojau stojamųjų egza minų ir kad 
gali netikti mano socialinė kilmė.

Nuėjau į Vilniaus universitetą pas Pramonės ekonomikos 
katedros vedėją docentą Pauliukonį ir paklausiau, gal eksternu 
galėčiau rengti disertaciją jo katedroje. Jis sutiko ir paskyrė 
man vadovą - docentą Goldblatą. Vadovas liepė man per 
metus išlai kyti kandidatinio minimumo egzaminus ir rinkti 
disertacijai me džiagą. Reikėjo laikyti anglų kalbos, politinės 
ekonomijos ir spe cialybės farmacinio darbo ekonomikos - 
egzaminus.

Anglų kalbos egzaminą laikiau Mokslų akademijoje pas 
profesorių Slavėną ir katedros vedėją Vandą Sveciavičienę. 
Eg zaminą dar laikė keletas aspirantų. Man profesorius davė 
tėkštąjį turėjau išversti į lietuvių kalbą ir atsakinėti žodžiu. 
Tekstas buvo politinio turinio, gana sudėtingas. Aš anglų 
kalbos nesimokiau mokykloje, mano tarimas buvo prastas, 
bet bendrai egzaminas įvertintas „gerai“.

Politinę ekonomiją laikiau Vilniaus universitete pas profe-
sorių Tamošiūną (atrodo, tokia pavardė). Į bilieto klausimus 
atsa kiau gerai, tada profesorius uždavė papildomą klausimą: 
„Koks gyventojų procentas JAV dirba žemės ūkyje?“ Žinojau, 
kad labai nedaug, bet aš labai jaudinausi ir pasakiau, kad apie 
trisdešimt procentų, o turėjau pasakyti, kad penki. Profesorius 
mano žinias įvertino tik „patenkinamai“. Tai pirmas mano 
gyvenime toks prastas pažymys.

Farmacinio darbo ekonomikos egzaminą laikiau Maskvoje, 
Centriniame farmacijos mokslo tyrimo institute pas docentą 
Sidarkovą. Jis mano žinias įvertino „labai gerai“.

Rengiau disertaciją tema „Lietuvos TSR Farmacijos 
pramo nės ugdymo ir jos ekonominio efektyvumo didinimo 
problemos“. Docentas Goldblatas netrukus išvažiavo į Izraelį 
ir docentas Pauliukonis mano disertacijos vadovu paskyrė 
technikos mokslų kandidatę docentę S. Melnikienę, kuri dėstė 
pramonės ekono miką rusų grupei. Su docente aptarėme darbo 
pobūdį, pasakiau, kad norėčiau palyginti vaistinėse gaminamų 
ekstemporalių vaistų savikainą su pramonės gaminių savikaina 
bei numatyti priemo nes įmonėse gaminamų vaistų savikainai 
mažinti; rekomendavau vaistinės gamybą pakeisti pramonine.

Nemažai teko dirbti renkant duomenis, ačiū įmonėms, 
kad jos neatsisakė juos atsiųsti, atsiuntė net ir tuos duomenis, 
kurie nepriklausė informacijos sistemai. Išanalizavau apie 
42 tūkst. vaistinių receptų, gerai, kad iki tol receptai būdavo 
paliekami vaistinėse. Surinkau iš visų Lietuvos vaistinių, 
taip pat ir iš gydy mo įstaigų vaistinių duomenis, kiek per 
mėnesį pagaminama ste rilių tirpalų, kokia jų nomenklatūra. 
Atlikau ekstemporalių vaistų savikainos analizę, parodžiau, 
kad kiekvienas išleistas rublis at neša 62-64 kapeikų nuostolį.

Dirbau daug, viską atlikau pati, net vieną egzempliorių, 
kurį pateikiau katedros tarybai, atspausdinau mašinėle pati.

Mano asmeniniame gyvenime nuolat iškildavo visokių 
kliūčių, jos man buvo įprastas dalykas. Taip buvo ir šį kartą. 
Ka tedroje darbas įvertintas gerai, pasiūlyta jį ginti, tačiau kaip 
tik tuomet išleistas naujas įstatymas, kad visos disertacijos 
turi būti parašytos rusų kalba. Teko važiuoti į Maskvą, į 
Aukščiausiąją atestacinę komisiją, nuvežti darbą ir prašyti 
leidimo jį, parašytą lietuviškai, ginti. Leidimą gavau, tik tai 
kainavo nemažai nervų.

Oponentus reikėjo susirasti pačiai. Paprašiau profesorių 
K. Meškauską ir katedroje dirbusią docentę K. Prunskienę, 
o visuo meniniu oponentu paprašiau būti Sveikatos apsaugos 
ministerijos Planavimo valdybą. Paskirta disertacijos gynimo 

1957 m. Vaidiname V. Sedelskio pjesę „Vienoje vaistinėje“
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data ir laikas - 1972 metų lapkričio 14-oji, 16 valanda, 
Jungtinėje Vilniaus uni versiteto Ekonomikos fakultetų 
Mokslinėje taryboje.

Prieš pat gynimą sužinojau, kad oponentas profesorius 
Meškauskas išvykęs į užsienį ir tikriausiai negalės dalyvauti. 
Vėl kliūtis. Tada kreipiausi į profesorių Baranauską, jis sutiko 
padėti. Tačiau gynimo dieną profesorius K. Meškauskas grįžo, 
sakė, kad teko važiuoti net prekiniu traukiniu.

Susirinko pilna auditorija žiūrovų. Kartu savo disertaciją 
gynė ir jaunas inžinierius iš Žemės ūkio mokslinio tyrimo 
ins tituto. Pristačiau savo darbą, oponentai jį įvertino gerai, 
po to prasidėjo klausimai ir darbo aptarimas. Profesoriui 
Gregorauskui nepatiko, kad aš nurodžiau, kad medikamentų 
transporto išlaidos tėra tik 5 proc. savikainos, jis manė, kad 
išlaidos didesnės. Paskui jis sakė, kad darbas iš viso neturėtų 
būti čia ginamas, kad tai farmacininkų reikalas. Kilo ginčas 
tarp Mokslinės tarybos narių, pasirodo, kad profesorius 
Gregorauskas visada nesutarė su profe soriumi Meškausku. 
Profesorius Tamošiūnas pasakė, kad nė vie nas ekonomistas 
negalėtų imtis tokios temos, nes apart ekonomi nių žinių reikia 
ir farmacinių. Tai buvo tikras spektaklis. Prieš tai taryboje 
savo darbą gynusiam inžinieriui ėjosi viskas sklandžiai. Aš jau 
nebesitikėjau, kad apsiginsiu, buvo net nejauku, kaip gin čijasi 
ir net vieni kitus įžeidinėja rimti mokslo žmonės. Neatsime nu, 
kas pirmininkavo posėdžiui, galbūt profesorius Tamošiūnas. 
Apibendrindamas diskusijas jis pasakė, kad disertacija nėra nei 
blogesnė už kitas Taryboje ginamas disertacijas, nei geresnė. 
Bal suojant trys tarybos nariai buvo „prieš“, kiti balsavo „už“ 
ir tary ba paskelbė, kad disertacija apginta. Už inžinieriaus 
disertaciją visi balsavo „už“.

Bet mano vargai dar nesibaigė. Reikėjo pačiai parašyti 
ir gynimo posėdžio protokolą. Stengiausi teisingai viską 
surašyti. Tarybos sekretorius docentas Merčaitis man pasakė, 
kad profe sorius Gregorauskas nepatenkintas ir reikalauja jam 
pateikti visą disertaciją, jis norintis ją perskaityti. Sekretoriui 
nunešiau vie ną egzempliorių. Pasirodo, profesorius buvo 
nepatenkintas, kad prieš gynimą neatėjau pas jį pasikalbėti. 
O aš ir nežinojau, kad reikia eiti pas kiekvieną Mokslinės 
tarybos narį.

Galų gale protokolas buvo išsiųstas ir liko laukti tik Atesta-
cinės komisijos sprendimo.

Ir stebuklas! Per savo gimtadienį 1973 metų birželio 8 
dieną ga vau iš Maskvos pranešimą, kad mano disertacija 
patvirtinta. Visi sakė, kad tai labai greitai, nes kartais užtrunka 
metus ar dar ilgiau, o čia patvirtino nepraėjus ir šešiems 
mėnesiams.

Materialios naudos iš disertacijos patvirtinimo neturėjau 
jokios. Kadangi nedirbau mokslo įstaigoje, priedų man niekas 
nemokėjo. Bet moraliai jaučiausi tvirčiau. Sveikatos apsaugos 
ministras V. Kleiza pradėjo mane kitaip vertinti, mane 
pradėjo kviesti skaityti paskaitas provizorių pasitobulinimo 
kursuose, net į Vilniaus liaudies ūkio darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimo institutą. Buvau paskirta Respublikinės provizorių 
kvalifikacinės atestaci nės komisijos pirmininke. Lietuvai 
atkūrus nepriklausomybę, po nostrifikacijos man suteiktas 
socialinių mokslų daktarės laipsnis.

1955 metų vasarą mano dvidešimtmetė sesuo ištekėjo už 
teisininko Kazio. Namuose teko susispausti. Man gauti butą 
jokių prošvaisčių nebuvo.

1956 metais iš lagerio grįžo tėvas, jis pabuvo tik per 
savo atostogas. Intoje dirbo anglių šachtoje - į šachtą liftu 
nuleisdavo rąstus šachtai sutvirtinti, taip pat šachtos įrangą. 
Jam buvo pen kiasdešimt ketveri. Tėvo nebuvome matę 
dešimt metų, tačiau jis nebuvo labai pasikeitęs, tik šiek tiek 
gunktelėjęs ir veide atsira dusi viena kita raukšlė. Didžiavosi 
mumis. Mes aplinkiniams tu rėjome prisipažinti, kad tėvas 
gyvas, bet jau nebe Stalino laikai buvo... Parvažiavęs jis matė, 
kad Lietuvoje darbą gauti bus sun ku, o Intoje atlyginimas buvo 
geras ir nutarė ten likti, kol užsitar naus pensiją. Norėjo, kad 
mama važiuotų kartu su juo į Intą, kur jis turėjo kambarį, bet 
mama jau buvo ligota.

Po poros metų seseriai bankas gretimame bankui priklau-
siusiame name, ketvirtame aukšte, paskyrė tris kambarius 
ben drame bute. Jame dar gyveno trijų asmenų lietuvių šeima, 
bet buvo nemaža virtuvė ir atskira vonia. Sesuo man atidavė 
mažą, gal septynių kvadratinių metrų kambarį. Man tai buvo 
didelis džiaugsmas.

Tėvas kas mėnesį siųsdavo mamai po tris šimtus rublių, 
jis jautė pareigą išlaikyti savo žmoną.

Tėvas sugrįžo į Lietuvą 1963 metų pavasarį, užsitarnavęs 
pensiją. Džiaugėsi anūkėle Gražina. Bet prisirašyti ir 
apsigyventi Vilniuje negalėjo, nes Lietuvos valdžia buvo 
priėmusi nutarimą neįsileisti buvusių politinių kalinių. 
Prisirašyti būtinai reikėjo, ki taip nebūtų gavęs pensijos. Padėjo 
žento brolis, geležinkelietis. Surado kambarį Baltarusijoje, 
Pariečės geležinkelio stotyje prie Druskininkų. Čia be vargo 
prisirašė, Baltarusijos valdžia buvo geresnė. Pagyvendavo 
tėvelis ten kas mėnesį po kelias dienas, kol gaudavo pensiją, o 
kitą laiką leisdavo su mumis Vilniuje. Jau buvo ligonis, širdis 
plakė vis rečiau. Pulsas tebuvo tik dvidešimt kartų per minutę.

Kartą tėvas nualpo. Greitosios pagalbos mašina nuvežė į 
I tarybinę ligoninę. Ten kitą rytą, 1964 metų sausio 14 dieną, 
sto vėdamas prie lango krito negyvas.

Sausis buvo šaltas. Laidotuvėmis teko rūpintis man. 
Laido jimo kontoroje, kuri buvo dabartinių Santuokos rūmų 
teritorijo je - protestantų kapinėse, radau tik vieną prastą, rudai 
nudažytą karstą. Rinktis nebuvo iš ko, karstas buvo tinkamo 
ilgio, nes tėvas buvo aukštas. Partinė banko vadovybė įspėjo 
seserį, kad laidotu vėse nebūtų kunigo. Šv. Onos bažnyčioje 
aukotos šv. Mišios, į namus, kur pašarvojome, pakvietėme 
kunigą. Jam pasakėme, kad teks kapinėse laidoti be kunigo, 
ir jis mus nuramino sakydamas: „Žemė visur šventa“. 

1957 m. Mano šeima
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Laidojome Antakalnio „Saulės“ kapinėse. Laidotuvėse 
dalyvavo banko darbuotojai ir keletas mano bendra darbių, 
tarp jų ir administracijos skyriaus viršininkas Povilas Legas. 
Per laidotuves jis, nors mano tėvo nepažinojo, pasakė trumpą 
atsisveikinimo kalbą. Nereikėjo žmogaus paprastai užkasti. 
Bu vau Povilui Legui už tai labai dėkinga ir sau pasižadėjau, 
kad jeigu laidotuvėse, kuriose man teks kada nors dalyvauti, 
nebus kam pasakyti atsisveikinimo žodžio, aš jį pasakysiu. 
Pažado lai kausi. Ir taip man teko palydėti aštuonias dešimtis 
bendradarbių, kaimynų, pažįstamų...

1961 metais susipažinau su inžinieriumi Stasiu Žuku, 
po litiniu kaliniu, atvažiavusiu iš Vorkutos į Lietuvą atostogų. 
Ten dirbo projektavimo institute anglies kasimo kombainų 
konstruk toriumi. Jis man padarė gerą įspūdį. Buvo rimtas, 
negeriantis ir nerūkantis, išsilavinęs, kūrybingas, su juo buvo 
galima kalbėti įvairiausiomis temomis. Stasys Lietuvoje 
dairėsi žmonos. Metus susirašinėjome ir 1962 metų rugsėjį 
už jo ištekėjau. Norėjau su kurti šeimą, meilė atsirado vėliau. 
Mano kartos merginoms susi rasti porą nebuvo paprasta, 
vyrų trūko. Daug jų buvo lageriuose ar tremtyje, dalis, ypač 
inteligentai, pasitraukė į Vakarus, univer sitetus baigusieji 
paimti į sovietinę armiją.

Stasys buvo didelis Lietuvos patriotas, buvo įsitraukęs į 
antinacinį ir antisovietinį pasipriešinimą, už ryšius su partiza-
nais nuteistas dešimt metų kalėti lageryje ir penkerius metus 
būti tremtyje. Buvo gabus, gražiai piešė. Lageryje pakliuvo 
į šachtų mechanines dirbtuves ir pateikė bei įdiegė daug 
priemonių šach tininkų darbui palengvinti.

Išėjęs iš lagerio dirbo šachtų valdyboje inžinieriumi kons-
truktoriumi, jam net suteiktas Komijos nusipelniusio raciona-
lizatoriaus vardas. Šachtų valdybos iniciatyva teismo keliu 
pa naikintas jo teistumas. Sovietinės valdžios metais jis galė jo 
padaryti gerą karjerą, jei to būtų norėjęs. Tėvai buvo paprasti 
darbininkai. Stasys mokydamasis ir dirbo, nes tėvai paremti 
ne galėjo. Motinos brolis komunistas sušaudytas 1941 metų 
liepą. Komunistai buvo ir pusbroliai, o pusseserė ištekėjo už 
Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos sekretoriaus Naujalio, 
kuris vokie čių okupacijos metais slapstėsi pas Stasio motiną. 
Tačiau Stasys nuėjo kitu keliu...

Kai grįžo į Lietuvą, Stasys dirbo Kompleksinės geologinės 
ekspedicijos dirbtuvių vedėju. Prasidėjus atgimimui, įsitraukė 
š Sąjūdžio veiklą, buvo Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
Vil niaus skyriaus pirmininkas, dalyvavo įvairiose akcijose ir 
pats jas organizavo.

Paragino ir mane domėtis istorija ir rašyti. Turiu būti 
jam dėkinga už tai, kad pradėjau rašyti farmacijos istorijos 
straipsnius ir net knygas.

1970 metais per spalio šventes po operacijos mirė Vyriau-
siosios farmacijos valdybos viršininko pavaduotojas I. 
Akabasas. Po ilgų dvejonių ir derinimų įvairiose sovietinėse 
instancijose nu spręsta viršininko pavaduotoja paskirti mane, 
ir 1971 metų sausio 11 dieną aš, nepriklausanti komunistų 
partijai, tapau Vyriausio sios farmacijos valdybos viršininko 
pavaduotoja prekybai. Tai buvo didelis įvertinimas ir 
pasitikėjimas. Juk turėjau atsakyti už Lietuvos gyventojų 
aprūpinimą medikamentais, organizuoti tie kimą bei gamybą 
Lietuvoje.

Tiekimas vykdavo centralizuotai, tam vadovavo SSRS 
Vyriausioji farmacijos valdyba per savo tiekimo kontorą 

„Sojuzchimfarmtorg“. Šiai kontorai kasmet turėdavome 
pateikti respublikos paraišką dėl medikamentų ir medicinos 
prekių. O jų Sovietų Sąjungoje trūko, medicinos pramonė 
nebuvo išvystyta ir nepajėgė šalies aprūpinti vaistais. 
Lėšų įsigyti vaistus užsienyje taip pat buvo per mažai. 
Todėl medikamentai ir medicinos prekės skirstytos pagal 
koeficientus, nustatytus atsižvelgiant į gyventojų skaičių 
respublikoje. Lietuvos gyventojų skaičius mažas, todėl 
ir koeficientas buvo nedidelis, nors medikamentų reikėjo 
daugiau nei kitose respublikose.

Tekdavo važinėti į Maskvą, prašyti papildomų fondų, 
įrodi nėti, net ir maldauti bei ieškoti papildomų resursų kitų 
respubli kų vaistų sandėliuose. Dalį vaistinėms reikalingų 
medžiagų, tai etanolio, aliejų, vazelino, kartono, popieriaus 
ir kitų, gaudavome pagal fondus iš Lietuvos plano komisijos. 
Čia taip pat reikėdavo nueiti kryžiaus kelius.

Darbas tikrai buvo nelengvas. Tuo labiau, kad vaistų 
sandė liai visada norėjo deficitinių preparatų daugiau, o 
aš tikrai žino jau, kad tiek, kiek jie nori, mes realizuoti 
negalėtume. Susidary davo viršnormatyvinės prekės, kurių 
bankas nefinansuotų, o gal net tektų, pasibaigus galiojimo 
terminams, nurašyti kaip nuosto lius. Čia vėl reikėdavo 
įrodinėti, o kartais ir savo iniciatyva visus norus sumažinti.

Tačiau darbas buvo labai įdomus, o Vyriausiosios farmaci-
jos valdybos kolektyvas labai geras, draugiškas ir atsakingas.

Jonas Eišvydis išėjo į pensiją 1974 metais. 1977 metų kovo 
mėnesį mirė. Viršininku tapo provizorius Vladas Sakalauskas, 
kurį kaip savo įpėdinį Jonas Eišvydis buvo numatęs ir šiam 
dar bui parengė.

Vladas Sakalauskas taip pat buvo geras vadovas, greitai 
priimdavo sprendimus ir pasitikėdavo savo darbuotojais. 
Kai nunešdavau jam vaistų paraiškos projektą ir kai kurias 
pozicijas norėdavau su juo suderinti, jis kartą pasakė net taip: 
„Pasižiūrėk į veidrodį ir suderink“.

Ir dabar, atėjus mano gyvenimo saulėlydžiui, malonu pri-
siminti metus Vyriausiojoje farmacijos valdyboje ir žmones, 
su kuriais teko dirbti sunkiais sovietinės okupacijos metais. 
Buvome kaip viena šeima.

Sovietinės okupacijos metais nebesitikėjome, kad 
sulauksi me meto, kai Lietuva vėl bus laisva ir nepriklausoma, 
nors sielos gilumoje vis dar ruseno maža vilties kibirkštėlė... 
Tikėjomės, kaip rašė Maironis: „Gal po amžių kada skaudūs 
pančiai nukris...“ Ir Dievas padarė stebuklą. Įvykiai vystėsi 
žaibo greičiu - štai, net ir aš sulaukiau laisvos Lietuvos.

Kai 1987 metų rugpjūčio 23 dieną įvyko mitingas prie 
Ado mo Mickevičiaus paminklo Vilniuje, kuriame pasmerktas 
Riben tropo-Molotovo paktas, tai pirmas viešas žingsnis 
prieš sovietinę okupaciją. Tuo metu sirgau plaučių uždegimu 
ir gulėjau Raudo nojo Kryžiaus ligoninėje. Kai kažkas 
papasakojo apie šį mitingą, iš pradžių negalėjome patikėti, 
kad žmonės išdrįso viešinti Lietu vos okupacijos faktą, juk 
tada įrodinėta, kad laisva valia įstojome į Sovietų Sąjungą. 
Na, o vėliau prasidėjo Sąjūdis.

Neapsakomas jausmas, kai 1988 metų spalio 8 dieną 
susi rinkę Vilniaus Katedros aikštėje išvydome kylančią 
į Gedimino kalno pilies bokšto viršūnę mūsų trispalvę. 
Daugeliui per skruos tus ritosi ašaros, nesulaikomai jos tekėjo 
ir iš mano akių. Trispal vė išdidžiai plevėsavo vėjuje, o juk visai 
nesenai, vos prieš keletą metų, už slapčia, Vasario 16-osios 
proga iškabintą trispalvę grėsė katorga...
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1988 metų spalio 22 dieną Sporto rūmuose įvyko Steigia-
masis Sąjūdžio suvažiavimas. Jame dalyvavo ir mano vyras 
Sta sys, kuris aktyviai įsijungė į politinę veiklą. Aš stebėjau 
suvažia vimą per televizorių.

Vėliau - Baltijos kelias, kuriame dalyvavo beveik visi 
Vy riausiosios farmacijos valdybos darbuotojai. Rytą nupirkau 
gėlių ir nunešiau, kaip kvietė Sąjūdis, prie Vrublevskio 
ir Tilto gatvių kampo. Gėlės barstytos iš lėktuvo. Abi su 
Prekybos skyriaus dar buotoja Stefa Zemblickaite stovėjome 
dešiniajame Neries krante netoli universalinės parduotuvės. 
Žodžiais negalima apsakyti to vienybės jausmo, kuris tada 
jungė rankomis susikibusius žmones.

1990 metų pradžioje atvažiavo į Lietuvą M. Gorbačiovas 
atvesti mus „į protą“. Į valdybą tuo metu susirinko visų 
Lietuvos vaistų sandėlių vadovai, nes Maskvai rengėme 
1991 metų Lietuvos paraišką dėl medikamentų. Po darbo 
visi nuėjome į Katedros aikštę, ją užtvindė didžiulė žmonių 
minia. Stovėjome tylūs su de gančiomis žvakutėmis rankose 
ir laukėme M. Gorbačiovo. Bet jis aikštėje nepasirodė.

Kaip ir kiekvienais metais, paraišką sąjunginei Vyriausia-
jai Farmacijos valdybai turėjome pateikti pirmosiomis 
kovo die nomis. Aš jau nebuvau už tai atsakinga, mano 
vietoje jau dirbo provizorė E. Kvedarienė. Kadangi ji 
dar neturėjo tokios patirties, viršininkas V. Sakalauskas 
pasiuntė į Maskvą ir mane. Važiavo me trise: E. Kvedarienė, 
nauja Prekybos skyriaus viršininkė G. Margaitienė ir aš. 
„Sojuzchimfarmtorgo“ darbuotojai sutiko mus draugiškai 
ir dalykiškai, kaip ir kiekvienais metais. Pirmą kartą 
vaistų nuo diabeto paraišką reikėjo apginti prieš Sveikatos 
apsaugos ministerijos specialistę. O ji mums aiškiai rodė 
savo ne apykantą. Priekaištavo, kad norime išstoti iš Sovietų 
Sąjungos. Ji reikalavo visokių duomenų, kurių neturėjome, nes 
Statistikos valdybos nurodymu jie net negalėjo būti renkami. 
Liepė po pietų ateiti su paraiška pas ją į ministeriją, kad ji 
galėtų geriau įsigilinti. Nuėjome. Ir čia priekaištai nesiliovė. 
Pasakė, kad nesugebame dirbti, kad paraiškas geriau nei 
mes parengia Kirgizija ir kitos Vidurinės Azijos respublikos, 
kad ji negali tokios mūsų paraiškos priimti. Galų gale aš 
nebeištvėriau ir pasakiau: „Jei nenorite, ne priimkite. Jūs esate 
mokslų kandidatė, aš taip pat mokslų kandi datė. Ir viso gero“. 
Apsisukome ir išėjome.

Kitą rytą paraiška turėjo būti svarstoma sąjunginėje Vy-
riausiojoje farmacijos valdyboje. Į posėdį atvažiavo ir mūsų 
vir šininkas V. Sakalauskas. Be priekaištų mūsų paraišką 
priėmė, o tos specialistės į posėdį net nepakvietė. Dauguma 
posėdyje daly vavusių apgailestavo, kad gal kitais metais 
nebesusitiksime, nes Lietuva nuo Sovietų Sąjungos atsiskirs. 
Mes tai neigėme, nes ir patys atsiskyrimu dar netikėjome. 
Sąjunginės Vyriausiosios far macijos valdybos viršininko 
pavaduotojas T. G. Sakirovas, jis to torius, kalbėdamas su 
manimi, pasveikino ir palinkėjo Lietuvai sėkmės. Tai buvo 
iš tiesų paskutinis kartas, kai Lietuva sąjunginei valdybai 
teikė medikamentų paraišką. Daugiau nei Maskvos, nei 
šios valdybos darbuotojų nebemačiau. Po dviejų savaičių, 
1990 metų kovo 11 dieną, Lietuva paskelbė atkurianti savo 
nepriklau somybę.

Tai buvo nepamirštamos akimirkos. Užgniaužę kvapą ste-
bėjome Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos darbą televizorių 
ekra nuose. Ritosi ašaros, kai iš tribūnos išgirdome žodžius: 

„Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama 
Tautos valią, nuta ria ir iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 
1940 metais sveti mos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės 
suverenių galių vykdy mas ir nuo šiol Lietuva vėl yra 
nepriklausoma valstybė.“ Scenoje pakilo didžiulė mūsų 
trispalvė ir uždengė joje buvusį sovietinį herbą. Visa šeima 
šluostėmės ašaras ir labai džiaugėmės. Vis tik širdyje kirbėjo 
klausimas, kaip į tai reaguos Sovietų Sąjunga, ar ji išdrįs 
griebtis represijų. Visi deputatai labai rizikavo.

M. Gorbačiovas, matyt, pabūgo tarptautinės reakcijos, nors 
Vakarų valstybės neskubėjo mūsų pripažinti. Tik Islandija, 
tolima valstybė Atlanto vandenyne, išdrįso tai padaryti.

Gyvenimas ėjo savo vaga. Kabinetą užleidau E. Kvedarie-
nei, dabar dirbau vėl Trakų gatvėje, patalpose, kur anksčiau 
veikė Centrinis vaistų sandėlis. Sugrįžau į tą patį pastatą 
ir beveik į tą patį kabinetą, kur 1952 metais, atvažiavusi iš 
Anykščių, pradėjau darbą.

1991 metų sausio 13 dienos įvykiai sukrėtė šalį. Laisvei 
vis tik reikėjo aukų... Tą lemtingą naktį Vyriausiosios 
farmacijos valdybos Prekybos skyriaus inspektorė Vlada 
Aleksandravičienė gelbėjo sužeistuosius prie Televizijos 
bokšto. Iš visos Lietuvos žmonės važiavo saugoti Parlamento, 
ten budėjo ir mano sesuo Ju dita su dukra Gražina. 
Nepamirštamos dienos. Stasys buvo užim tas politiniais 
organizaciniais reikalais, tik aš buvau namuose su sergančia 
mama.

Dievas buvo maloningas Lietuvai. Maskvoje įvykus pučui 
ir prie valstybės vairo stojus B. Jelcinui, Lietuvą netrukus 
pripa žino ir kitos pasaulio valstybės, o Sovietų Sąjunga 
subyrėjo.

1993 metų sausio l dieną panaikintas Informacijos sky-
rius, aš išėjau į pensiją. Man jau buvo šešiasdešimt penkeri 
metai. Namuose reikėjo slaugyti sunkiai sirgusią mamą. Vyras 
aktyviai dalyvavo politiniame šalies gyvenime, buvo Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos Vilniaus skyriaus pirmininkas. 
Retkarčiais ir aš jam padėdavau.

1995 metai man nelaimingi. Vyras susirgo infarktu, o 
gruo dį netekau mamos.

1997 metais, tvarkydama fotografijų albumą, radau 
nuo trauką, kurioje - mano krikšto mamos sūnaus Justino 
Petkevi čiaus vestuvių dalyviai 1938 metų vasarą. Iš viso 
keturiasdešimt žmonių. Visi linksmi, moterys pasipuošusios 
baltomis suknelė mis. Jų istorijos - tai Lietuvos istorija. Praėjus 
vos porai metų, daugumą ištiko žiaurūs likimo smūgiai. 
Dalis nukankinti Rai niuose, išvaryti į Červenę ir sušaudyti, 
Justinas Petkevičius išvež tas iš Kauno kalėjimo ir 1941 metais 
sušaudytas Pskovo srityje, jo žmona ir kai kurie kiti ištremti į 
Komiją, uždaryti kalėjimuose, dalis jų juose žuvo. Kiti sunkiai 
dirbo lageriuose ir tremtyje, dar kiti, bijodami sovietinių 
represijų, patys išvažiavo savanoriškon tremtin į Vakarus, o 
kai kas ir pats pasitraukė iš gyvenimo ar tapo partizanu.

Apie šią nuotrauką sumaniau parašyti straipsnį Žemaitijoje 
leidžiamam savaitraščiui „Žemaičių saulutė“. Laikraštis 
straips nį išspausdino ir paragino parašyti vėl. Taip prasidėjo 
mano li teratūrinis darbas, kuris tęsiasi iki šiol. Parašiau 
daugiau kaip 400 straipsnių, kurie išspausdinti Lietuvos 
periodinės spaudos leidiniuose ir JAV leidžiamame lietuvių 
laikraštyje „Draugas“. Straipsnius farmacijos istorijos tema 

MeMuarai

spausdino Lietuvos farma cijos sąjungos žurnalas „Lietuvos 
farmacijos žinios“.

1998 metais teko bendrauti su vaistų didmeninės 
įmonės „Farmeka“ savininku provizoriumi Anatolijumi 
Kostiukevičiumi. Jam pasiūliau kartu parašyti ir išleisti knygą 
apie nusipelniusius Lietuvos farmacininkus. Jis sutiko, ir taip 
1998 metų pabaigoje gimė mūsų knyga „Lietuvos farmacija L 
Žymiausi Lietuvos far macininkai“, kurioje buvo 181 Lietuvos 
farmacininko biografija. Knygą pristatėme farmacininkų 
bendruomenei.

Anatolijus Kostiukevičius - veiklus, plačių užmojų žmo-
gus. Pradėjo didelio vaistų sandėlio statybas, teko naudotis 
ban ko paskola, o čia krizė... Anatolijus buvo priverstas ieškoti 
darbo užsienyje.

O aš nebegalėjau apleisti rašymo, ėmiau plačiau domėtis 
Lietuvos farmacijos istorija. Kilo mintis įamžinti Lietuvos 
vais tininkų patirtas kančias carizmo, sovietinės ir vokiečių 
okupacijų metais. Pradėjau rinkti medžiagą, vartyti kalinių 
ir tremtinių bylas Ypatingajame Lietuvos archyve ir kituose 
archyvuose. Taip 2002 metais išleista knyga „Lietuvos 
farmacija H. Lietuvos farmaci ninkų erškėčių keliai“. Ją 
padėjo išleisti Lietuvos farmacijos są junga, tik lėšas leidybai 
teko surinkti pačiai. Pavyko rasti rėmėjų. Knyga dovanota ir 
Vilniuje vykusio Lietuvos farmacijos sąjungos suvažiavimo 
dalyviams.

1999 metų gruodžio 6-ąją staiga Amžinybėn išėjo mano 
vy ras Stasys. Parėjusi iš miesto, radau jį ant grindų negyvą. 
Tai buvo skaudus likimo smūgis.

Nusiraminimą radau rašydama, norėjau palikti ateities 
kar toms ką nors vertinga. Sumaniau parašyti XX amžiaus 
Lietuvos farmacijos istoriją, nes šis amžius mums yra 
ypatingas. Ėmiausi darbo ir 2005 metais Lietuvos farmacijos 
sąjunga išleido mano knygą „Lietuvos farmacija III. Lietuvos 
farmacija XX amžiuje“. Tai didelės apimties, 400 puslapių, 
30x21 cm formato knyga, ku rioje rašau apie praėjusio 
šimtmečio visos Lietuvos farmacijos raidą: vaistininkų darbą, 
vaistų pramoninę gamybą, farmacijos mokslą, farmacininkų 
visuomeninių organizacijų veiklą, užsie nio farmacijos įmonių 
atstovybes, pateikiu įžymiausių farmaci jos mokslininkų ir 
farmacijos vadovų biografijas. Manau, kad farmacijos istorijai 
tai gana vertingas darbas, o man tai „gulbės giesmė“. Manau, 
kad už šį darbą Lietuvos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 
2006 metais man suteiktas Lietuvos Respubli kos nusipelniusio 
sveikatos apsaugos darbuotojo garbės vardas.

Lėšų knygos leidybai skyrė bei parėmė užsienio įmonių at-
stovybės, vaistų pramonės įmonės ir pavieniai farmacininkai. 
Į visus juos kreipiausi asmeniškai. Labai man padėjo 
profesorius Eduardas Tarasevičius, kuris rūpinosi knygos 
leidyba. Ši knyga įteikta ir visiems 2005 metų Lietuvos 
farmacijos sąjungos suva žiavimo dalyviams, dalis tiražo 
atiduota rėmėjams.

Lietuva neturtinga, nei už straipsnius, nei už knygas hono-
rarų nemoka.

Gyvenu viena, neturėdama ką veikti ir toliau rašau - jei 
at siranda idėjų ir įkvėpimo!

Telšių viešoji biblioteka kasmet rengia kraštotyros 
kon kursus, ir mane pakvietė dalyvauti. Parašiau apie savo 
gimtinę straipsnį „Senosios Luokės istorijos“ ir laimėjau 

Telšių savival dybės įsteigtą pirmąją premiją - 500 litų. Po 
kelerių metų, bibli otekai pateikus, straipsnį - net 30 žurnalo 
puslapių - išspausdino istorijos žurnalas „Žemaičių žemė“, 
numeryje, skirtame Luokei - 2015 m. Nr. 3 (97). Nemoku 
rašyti trumpų straipsnių.

2013 metais, norėdama pasveikinti savo ilgametį bičiulį, 
buvusį Chemijos farmacijos įmonės „Sanitas“ direktorių 
Henri ką Dudėną 80 metų jubiliejaus proga, parašiau ir jam 
dovanojau „Sanito“ istoriją (108 mašinraščio lapai).

Tais pačiais metais parašiau išsamesnę savo gimtinės 
Luo kės istoriją. Gal kada nors ją išleis leidykla „Versmė“, 
leidžianti Lietuvos valsčių istorijas, 240 puslapių rankraštį 
atidaviau vie nam jos redaktorių docentui V. Mačiekui.

Kartu su šiauliečiais provizoriais Antanina ir Liudviku 
Rulinskais 2015 metais parašiau ir Šiaulių bei Panevėžio 
krašto far macijos įstaigų istoriją „Šiaulių ir Panevėžio krašto 
farmacijos istorijos bruožai“ (318 p.). Tais pačiais metais 
tokią pat istoriją parašiau apie Rytų Lietuvą - „Rytų Lietuvos 
farmacijos istorijos nuotrupos“ (238 p.). Visi šie mano 
rašomąja mašinėle parašyti rankraščiai atiduoti Lietuvos 
nacionaliniam muziejui, Lietuvos medicinos ir farmacijos 
istorijos muziejui, kai kurioms bibliote koms. Gal jie išliks 
ateities istorikams, kurie domėsis Lietuvos farmacijos 
praeitimi?

Profesoriui Eduardui Tarasevičiui paraginus, o valstybei 
kompensavus dalį anksčiau „įšaldytų“ asmeninių santaupų, 
nu vykau į pasaulinius farmacininkų kongresus: 2000 metais 
į Vieną, o 2003 metais - į Nicą. Kadangi važiavome autobusu, 
aplankėme ir Lenkiją, Čekiją, Slovakija, Vokietiją, Vengriją, 
Slovėniją, Italiją, keletą dienų praleidome Šveicarijoje, 
Austrijoje, Prancūzijoje. Visada svajojau pamatyti Alpes, 
Vieną, Veneciją. Nesitikėjau, kad kada nors šios svajonės 
išsipildys. Ir štai, sulaukus senatvės teko plaukioti Maironio 
apdainuotame Keturių Kantonų ežere, gėrėtis Alpių 
viršūnėmis, pamatyti Venecijos kanalus ir net plaukti gondola, 
Nicoje maudytis Viduržemio jūroje, o į Lietuvą grįžti keltu 
per Baltiją. Neišdildomi įspūdžiai! Už tai profesoriui esu la bai 
dėkinga. Jo pastangos ir iniciatyva Lietuvos farmacininkams 
atvėrė pasaulio šalis beveik visuose žemynuose, nes 
pasauliniai kasmetiniai kongresai vyksta vis kitoje valstybėje.

Gyvenime buvo visko: skausmo, netekčių, vargų, bet buvo 
ir nemažai džiaugsmo ir malonių akimirkų: farmacininkų 
suva žiavimai ir konferencijos, o po jų - vakaronės, įvairios 
kelionės, jubiliejai ir šventės, kurių ypatingiausioji - Lietuvos 
nepriklauso mybės atkūrimo stebuklas. Sutikau gyvenimo 
kelyje daug nuosta bių, labai gerų žmonių ir draugų, už tai 
Dievui esu labai dėkinga.

Priklausau XX amžiui. Šiuolaikinės sudėtingos technologi-
jos man svetimos ir „neįkandamos“. Paprastas telefonas, 
televi zorius ir rašomoji mašinėlė yra mano nuolatiniai draugai.

Pasaulis labai įvairus ir gyventi įdomu. Norėčiau, kad 
mano gyvenimo kelionė dar tęstųsi, jei tokia bus Dievo valia.

Vilnius, 2016 m.

* * * PRISIMINIMŲ PABAIGA * * *
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rinkimų partneriai – vaistinių tinklai: Camelia, 
Eurovaistinė, Norfos vaistinė, Gintarinė vaistinė, 
Benu vaistinė Lietuva, Ramunėlės vaistinė, farmacijos 
kompanija Biocodex, kompanijos: Litfas, Orivas ir 
Gedeon Richter.

Iškilmingo renginio dalyviams koncertavo 
maestro Liudas Mikalauskas, akomponavo Audronė 
Juozauskaitė (fortepionas). 

Renginį vedė aktorė Virginija Kochanskytė 
ir LSMU Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos 
muziejaus direktorius, Farmacijos fakulteto doc.. dr. 
Tauras Antanas Mekas. 

2018 metais pirmą kartą Lietuvos vaistininkystės 
istorijoje surengti „Lietuvos metų vaistininko“ rinkimai 
taps kasmete tradicija, apjungiančia vaistininkų 
bendruomenę.

kas, kur, kada

2018 m. gruodžio 14 dieną išskirtinėje aplinkoje 
– Kauno rotušėje, į iškilmes susirinkusią vaistininkų 
bendruomenę pagerbė: Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
Medicinos akademijos kanclerė prof. habil. dr. Daiva 
Rastenytė, Kauno klinikų generalinis direktorius 
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius, Valstybinės 
vaistų kontrolės tarnybos vienas iš vadovų Žydrūnas 
Martinėnas, Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentas 
prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius, miesto ir šalies 
farmacijos srities atstovai.

„Lietuvos metų vaistininko“ rinkimus organizavo 
„Farmacija ir laikas“ vyriausioji redaktorė doc. dr. 
Loreta Kubilienė su redakcijos kolektyvu ir Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Farmacijos 
fakultetas.

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

„Lietuvos metų vaistininko“ rinkimai vyko 
keliais etapais, paskelbiant  startą:

	 2018 m. rugsėjo 25 dieną, Tarptautinės 
vaistininko dienos proga, Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Farmacijos fakultete 
vykusioje konferencijoje „Vaistininkas: jūsų vaistų 
ekspertas“. 

	 2018 m. rugsėjo 29 dieną Lietuvos 
farmacijos sąjungos XXXIII suvažiavime ir 
tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje 
„Farmacinių paslaugų teikimas pacientams dabar 
ir artimiausioje perspektyvoje“ 

Tris mėnesius visų šalies regionų vaistinių 
darbuotojai siūlė garbingų apdovanojimų vertus 
kandidatus.

Geriausius vaistininkus išrinko tarptautinė 
komisija, sudaryta iš Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto mokslininkų: prof. dr. Jurgos 
Bernatonienės, prof. dr. Valdo Jakšto, prof. dr. Nijolės 
Savickienės, doc. dr. Tauro Antano Meko, doc. dr. 
Loretos Kubilienės, prof. dr. Edmundo Kaduševičiaus, 
Vytauto Didžiojo universiteto profesorės ir Lietuvos 
farmacijos sąjungos viceprezidentės prof. dr. Onos 
Ragažinskienės, žurnalo „Farmacija ir laikas“ 
redaktorės Virginijos Grigaliūnienės, Rygos ir  

Balstogės medicinos universitetų Farmacijos fakultetų 
dekanų prof. dr. B. Maurine ir prof. dr. W. Miltyk. 

Komisija susipažino su vaistininkų 
bendruomenės pasiūlytais kandidatais, jų anketomis 
ir pasikalbėjusi su kiekvienu iš jų, vertino remiantis 
keturiais kriterijais: vaistininkas – kaip farmacinės 
paslaugos teikėjas, kaip mokytojas, kaip asmenybė ir 
kaip organizacijos dalis. 

Į finalinį etapą pateko, dirbantis įvairiuose 
šalies miestuose, 21 vaistininkas: Inga Norkienė, 
Laima Gedvilienė, Daiva Martinkienė („Benu vaistinė 
Lietuva“ vaistinių tinklas); Kristina Zacharevič, 
Mantas Erencas, Liubovė Stolė („Camelia“ vaistinių 
tinklas); Akvilė Judickaitė, Jolita Skinderskienė, Jūratė 
Rubikienė, Kristina Vaičaitienė, Vilija Mozūraitienė, 
Deimantė Grambovskė („Gintarinė vaistinė“ ir „Norfa 
vaistinė“ jungtinis tinklas;  Jolita Bespalovienė, Asta 
Trumpienė, Ignas Popa („Eurovaistinės“ tinklas); 
Violeta Guščiuvienė, Žydronė Sabulienė, Asta Jarutytė 
(„Ramunėlės vaistinės“); Gediminas Kaušinis, Žydrūnė 
Brinevičienė, Kristina Klusavičiūtė (Nepriklausomų 
vaistinių grupė).

Sidabrinis medalis ir diplomas skirtas 
vaistininkui Gediminui Kaušiniui, kuris dirba Pasvalio 
rajone, Pumpėnuose, veikiančioje nepriklausomoje 
vaistinėje. 

Auksiniu medaliu ir diplomu apdovanota 
vaistininkė Asta Trumpienė, dirbanti „Eurovaistinės“ 
tinkle.

Lietuvos metų vaistininko titulas kartu su 
Platininiu medaliu ir diplomu skirtas vaistininkei 
Kristinai Vaičaitienei, dirbančiai tinkle „Gintarinė 
vaistinė“. Tarptautinė  farmacijos federacija (FIP – 
International Pharmaceutical Federation) Lietuvos 
metų vaistininkei dovanojo registraciją į 79 Pasaulinį 
farmacijos ir farmacijos mokslo (79th FIP World 
Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 
2019) kongresą, kuris 2019 metų rugsėjo 22 – 26 
dienomis vyks Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai). 

Iškilmingame renginyje buvo pagerbtos ir 
apdovanotos trys labiausiai nusipelniusios Lietuvos 
vaistininkės: Birutė Varanavičienė (Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Kauno klinikų vaistinė), Eglė Rasa 
Dieninytė („Ąžuolyno“ vaistinė, Kaunas), Almyra 
Girdenienė („Valerijono“ vaistinė, Šiauliai).

Padėkomis apdovanoti ir Lietuvos vaistininko 

Pagerbti Lietuvos geriausi vaistininkai
Prof. Dr (HP) Ona Ragažinskienė

„Lietuvos metų vaistininko“ rinkimų tarptautinės komisijos narė
VDU Botanikos sodo Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja

Farmacijos sąjungos viceprezidentė
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2018 m. gruodžio 14 d. „VILNIUS GRAND 
RESORT“ viešbučio konferencijų centre vyko 
LFS organizuota Tarptautinė mokslinė-prak-
tinė konferencija, tema „Vaistų kokybė ir jų 
platinimo gera praktika“, skirta paminėti UAB 
„ENTAFARMA“ farmacinės veiklos 25-mečiui 
paminėti. Gausiai susirinkę vaistinių specialis-
tai, vaistus gaminančių įmonių atstovai bei vaistų 
didmeninio platinimo specialistai išklausė užsienio 
ir Lietuvos pranešėjų paskaitas apie Vokietijos 
vaistų kokybės ir jos užtikrinimo patirtį, apie geros 
vaistų platinimo praktikos diegimo patirtį Lenkijo-
je ir Lietuvoje. Susidomėjimo sulaukė pranešimas 
apie ligoninių vaistinių apsirūpinimo vaistais pa-
tirtį Lietuvoje ir kitose ES šalyse. Buvo kalbama ir 
apie visuomenės vaistinėse teikiamas papildomas 
farmacines paslaugas bei virtualios kooperacijos 
perspektyvas. Po konferencijos svečiai sveikino 
„ENTAFARMA“ generalinį direktorių vaistininką 
Taurą Endriukaitį ir direktorių vaistininką Min-
daugą Malinauską, sukūrus lietuviško kapitalo 
bendrovę, sėkmingai bendraujančia su vaistinėmis 
ir vaistų gamintojais jau ketvirtį amžiaus. Žinoda-
mi, kad šioje bendrovėje yra įsikūręs farmacijos 
istorijos muziejus, svečiai padovanojo farmacijos 
istorinę vertę turinčių eksponatų – senųjų knygų, 
farmakopėjų, žinynų, vaistų gamybos ir analizės 

prietaisų. Susirinkusieji linkėjo tolimesnės sė-
kmės šiai bendrovei ir jos darbuotojams, vykdant 
vaistinių aprūpinimo vaistais funkciją, bei teikiant 
logistikos paslaugas.
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Kviečiame dalyvauti anoniminėje klientų apklausoje
Naudojotės VVTK paslaugomis? Ieškojote informacijos? Ar 
likote patenkinti? Galbūt mums turite kokių nors pastabų, 
kritikos,  pasiūlymų, o gal – pagyrimų? Jūsų nuomonė mums 
labai svarbi. Kviečiame visus ir šiemet būti aktyviais bei 
dalyvauti anoniminėje apklausoje.

Dėl 2018 m. gruodžio 18 d. Europos Komisijos 
sprendimo
2018 m. gruodžio 18 d. Europos Komisija priėmė sprendimą 
dėl žmonėms skirtų vaistų „Perlinring ir susiję pavadinimai“, 
kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos etonogestrelio/
estradiolio, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2001/83/EB 29 straipsnį.

Dėl 2018 m. gruodžio 18 d. Europos Komisijos 
sprendimo
2018 m. gruodžio 18 d. Europos Komisija priėmė sprendimą 
dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios 
medžiagos pemetreksedo, registracijos pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 107e straipsnį.

Dėl vaistinio preparato PENTASA tiekimo atnaujinimo
Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato PENTASA 
(mesalazinas) 1 g pailginto atpalaidavimo granulės tiekimas 
Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
Informuojame, kad tebėra sutrikęs vaistinio preparato 
Tracrium (atrakurio besilatas) 10 mg/ml injekcinis ar infuzinis 
tirpalas 2,5 ml N5 tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. 
Tiekimą planuojama atnaujinti 2019 m. sausio 30 d..

Dėl vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų 
galiojimo panaikinimo
Informuojame, kad Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
viršininko 2019 m. sausio 7 d. įsakymu panaikinamas 
vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimas. 

Prie Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prisijungė 
Apsinuodijimų informacijos biuras
Nuo šių metų sausio 1 d. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba 
turi naują skyrių – prie Tarnybos prisijungė Sveikatos 
apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro 
Apsinuodijimų informacijos biuras.

Primename: parduotuvėse ir degalinėse galimų įsigyti 
vaistų sąrašas bus atnaujinamas kartą per ketvirtį
Lengvai sunegalavusiems ar tolokai nuo vaistinės 
gyvenantiems žmonėms nuo šiol įsigyti vaistų tapo kiek 
paprasčiau. Nuo sausio 1 d. tam tikrais nereceptiniais 
vaistais galima prekiauti ne tik vaistinėse, bet ir kitose 
mažmeninės prekybos vietose, pavyzdžiui, prekybos 
centruose, parduotuvėse 

Dėl vaistinio preparato CARDURA tiekimo 
atnaujinimo
Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato CARDURA 
(doksazosinas) 4 mg tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos 
rinkai.

Primename, jog vyksta registracija į praktinius susiti-
kimus „Pasirengimas vaistų pakuočių saugumo prie-
monių įgyvendinimui Lietuvoje. Vaistinės / Gydymo 
įstaigos“
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT) ir 
Nacionalinė vaistų verifikacijos organizacija (toliau – 
NVVO) maloniai kviečia dalyvauti praktiniame susitikime 
„Pasirengimas vaistų pakuočių saugumo priemonių 
įgyvendinimui Lietuvoje. Vaistinės / Gydymo įstaigos“.

Dėl 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Komisijos 
sprendimo
2018 m. lapkričio 14 d. Europos Komisija priėmė sprendimą 
dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios 
medžiagos alitretinoino, registracijos pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 107e straipsnį.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo atnaujinimo
Informuojame, kad atnaujintas vaistinių preparatų Aspirin 
(ascetilsalicilo rūgštis) 500 mg tabletės N20 ir Remifentanil 
Kabi (remifentanilis) 1 mg milteliai injekcinio ar infuzinio 
tirpalo koncentratui N5 tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
Informuojame, kad tebėra sutrikęs vaistinio preparato Duracef 
250 mg/5 ml milteliai geriamajai suspensijai tiekimas 
Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekimą planuojama atnaujinti 
2019 m. sausio mėn. viduryje.

Kvietimas į praktinį susitikimą Panevėžyje „Pasirengi-
mas vaistų pakuočių saugumo priemonių įgyvendinimui 
Lietuvoje. Vaistinės / Gydymo įstaigos“
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT) ir 
Nacionalinė vaistų verifikacijos organizacija (toliau – 
NVVO) maloniai kviečia dalyvauti praktiniame susitikime 
„Pasirengimas vaistų pakuočių saugumo priemonių 
įgyvendinimui Lietuvoje. Vaistinės / Gydymo įstaigos“.

Kvietimas į praktinį susitikimą Klaipėdoje „Pasirengi-
mas vaistų pakuočių saugumo priemonių įgyvendinimui 
Lietuvoje. Vaistinės / Gydymo įstaigos“
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT) ir 
Nacionalinė vaistų verifikacijos organizacija (toliau – 
NVVO) maloniai kviečia dalyvauti praktiniame susitikime 
„Pasirengimas vaistų pakuočių saugumo priemonių 
įgyvendinimui Lietuvoje. Vaistinės / Gydymo įstaigos“.

Kvietimas į praktinį susitikimą Šiauliuose „Pasirengi-
mas vaistų pakuočių saugumo priemonių įgyvendinimui 
Lietuvoje. Vaistinės / Gydymo įstaigos“
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT) ir 
Nacionalinė vaistų verifikacijos organizacija (toliau – 
NVVO) maloniai kviečia dalyvauti praktiniame susitikime 
„Pasirengimas vaistų pakuočių saugumo priemonių 
įgyvendinimui Lietuvoje. Vaistinės / Gydymo įstaigos“.

VVKT prie SAM naujienos

iš LFs veikLos
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FarMacijos Muziejai

LIGONINĖS VAISTINĖ-MUZIEJUS PRANCŪZIJOJE
Prancūzijos pietuose apie 60 km nuo Bordo 

(Bordeaux) didmiesčio yra jaukus miestelis BAZAS, 
priklausantis Gironde departamentui. Ten gyvena 
apie 5000 gyventojų, o mus domina senoji Šv. Antano 
ligoninės vaistinė. Ši ligoninė, įkurta viduramžiais 
kelyje į Santjago de Kompostelą. Trys Bazo vyskupai ją 
pertvarkė pradedant nuo 1689 m., o 1698 m. ją pavedė 
prižiūrėti labdaringoms vienuolėms. Marie Montié, 
atvykusi 1756 m., ligoninėje 1767 m. įkūrė vaistinę. 
2004 m. buvo atnaujintos raudonmedžio medienos 
lentynos ir plytelių grindys. Vaistinės indų kolekcijoje 
yra XVI a. akmens keramikos, Hustino fajanso ir kitų 
pietvakarių gamyklų bei svarbiausios Bazo stiklo 
manufaktūros gaminiai, o taip pat XIX a. porceliano 

eksponatai. Eksponuojama labai didelė vaistų gamybos 
indų ir medicinos įrangos serija - nuo švirkšto iki eterio 
kaukės, farmacijos įranga - nuo piliulių gamybos įrangos 
iki Langleno plombų. Charles Tamarelle šios muziejinės 
vaistinės globėjas, buvęs vaistininkas, noriai pristato 
kiekvienam lankytojui farmacijos evoliucijos istoriją. 
Turistaujantiems po Prancūziją nurodome šio įdomaus 
farmacijos muziejaus adresą: 1. place de la Cathedrale, 
Bazas, http://www.ville-bazas.fr Kontaktai: Bazas 
turizmo biuras (+33) 05 56 25 25 84, e-mail: tourisme.
bazadais@orange.fr.

Kitame žurnalo numeryje pristatysime kitą muziejų, 
esantį Burg-en-Bresse mieste.
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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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