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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 birželio 
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 XXII-jo BaltPharm Forumo 2019, kuris vyko 
Kaune.

Farmacijos istorijos mėgėjai galės susipažinti su 
„Farmacijos žinių“ žurnalo aprašomais įvykiais prieš 80 
metų ir su dr. Reginos Žukienės strapsniu apie Vilniaus 
universitetą.

Žurnale patalpinta informacija apie įdomų farmacijos 
muziejų Florencijoje, Italijoje.

Tradiciškai pateikiama oficiali kronika. Pateikta 
informacija apie naujus vaistus, registruotus 2019 m.  
kovo-balandžio mėn. Lietuvoje.

Skaitytojams pateikiama istorinė medžiaga apie 
prof.  Johaną Fridrichą Volfgangą, pirmosios profesinės 
farmacininkų draugijos įkūrėjo 1819 metais, pažimint 
160-asias jo mirties metinęs.

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 per visus 
2019 metus!

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

Nemanykite esą nekviesti svečiai išminčių puotoje. 
Sėskitės į jums skirtą vietą. Ir tuomet, susidūrę 
akis į akį su nuostabiais visų laikų ir tautų poetų, 
mokslininkų, artistų bei istorikų kūriniais, įvertinsite 
savo sugebėjimus, ir jums atsivers nauji platūs, neregėti 
horizontai.

A. Fransas

Kūno palaima yra sveikata, o proto palaima – 
išmintis.

Falesas

Darbas būtinas sveikatai.
Hipokratas

Gyvenimo trumpumo mes negauname, o pasidarome 
jį patys.

Seneka

Saikas yra tarsi sveikatos motina.
Valerijus Maksimas

Reikia stengtis, kad sveikame kūne būtų sveika siela.
Juvenalis

Dykinėjimas ir dykaduoniavimas – ne tik 
nemokšiškumo, bet kartu ir ligos priežastis.

Ibn Sina

Maistas, kurio organizmas nesuvirškina, suėda tą, 
kuris jį su valgė.

Abul Faradžas Baras Ėbrėjus

Kas užsikrėtęs ligos baime, tas jau užsikrėtęs baimės 
liga.

M. Montenis

Anksti gulti ir anksti keltis – štai kas daro žmogų 
sveiką, turtingą ir protingą.

B. Franklinas

Tarp veiksnių, trumpinančių gyvenimą, svarbiausi 
yra baimė, liūdesys, nuobodulys, ilgesys, 
neryžtingumas, pavydas ir ne apykanta.

K. V. Hufelandas

Nė vienas tinginys nesulaukė žilo amžiaus: visi jo 
sulaukusieji buvo labai veiklūs.

K. V. Hufelandas

Egzistuoja tūkstantis ligų, bet sveikata tėra viena.
K. L. Biornė

Sveikata – išmintingųjų honoraras.
P. Ž. Beranžė

Sveikas elgeta laimingesnis už sergantį karalių.
A. Šopenhaueris

Visi sveiki žmonės myli gyvenimą.
H. Heinė

Reikia palaikyti kūno tvirtybę, kad išliktų sielos 
tvirtybė.

V. Hugo

Spręskite apie savo sveikatą iš to, kaip džiaugiatės 
rytu ir pa vasariu.

H. D. Toras

Sveiki žmonės yra pats didžiausias valstybės turtas.
S. G. Kolet

Širdį reikia tausoti. Ir ne tik savo.
E. Krotkis

Žmogus gali pretenduoti į džiaugsmą ir laime tik 
tiek, kiek jų teikia kitiems.

E. fon Feichterslebenas

Tas, kuris juokiasi, visada nugali verkiančius.
J. Slovackis

Žmonės, kurie patiria per daug džiaugsmo, 
neišvengiamai j bunka.

H. De Balzakas

Nusijuokti geru, skaidriu juoku gali tik labai geras 
žmogus.

N. Gogolis

Visa, kas yra džiaugsminga, didina gyvenimo jėgas.
H. Spenseris

Didžiausias gyvenimo džiaugsmas – jausti, kad esi 
reikalingas ir artimas žmonėms.

A. Čechovas

Nuo kiekvieno tavo džiaugsmo Žemė pralinksmėja 
su tavim.

A. Mandzonis

Paprastai apie žmogų galima spręsti iš to, iš ko jis 
juokiasi.

V. Mizneris

Tie, kurie bijo juokų, netiki savo jėgomis. Tai 
herakliai, kurie bijo kutulio.

P. Valeri

Neprarask humoro. Žmogui jis yra tas pats, kas 
aromatas rožėms.

Dž. Golsvortis

Nė pats velnias nieko negali padaryti žmogui, kol šis 
dar sugeba juoktis.

A. Miuntė

Iš knygos: „Išminties druska“, Aforizmų rinkinys, 
1998.
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iš LFs veikLos

2019 m. balandžio 13–14 dienomis Lietuvoje, Kaune, 
“Park Inn Radisson” konferencijų centre (K. Donelaičio 
g. 27) Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS), dalyvaujant 
Latvijos ir Estijos farmacijos draugijų atstovams.  
suorganizuotas  Biomedicinos srities Farmacijos krypties 
Baltijos šalių 22-oji tarptautinė mokslinė–praktinė 
konferencija BaltPharm Forum 2019.

Forumo tikslas – nagrinėti farmacijos sektoriuje aktualią 
temą: Vaistininkas - vaistų ekspertas: kintantis jo vaidmuo 
sveikatos priežiūros sistemoje; susipažinti su naujausiais 
pakeitimais farmacijos teisinėje bazėje ir pasidalinti 
patirtimi šioje srityje Europos sąjungos šalyse.

Renginyje dalyvavo 385 vaistininkai praktikai, 
mokslininkai, akademinės bendruomenės nariai ir 
medicinos, farmacijos pramonės atstovai, atstovaujantys 53 
institucijas iš dešimties šalių. Ypač gausiu dalyvių skaičiumi 
išsiskyrė Latvijos farmacininkų draugijos prezidentės Dace 
Kikute vadovaujama delegacija. Iš Estijos atvyko mažesnė 
delegacija vadovaujama buvusio Estijos vaistininkų 
draugijos prezidentu Jaak Koppel. Šių delegacijų vadovai 
pasveikino visus forumo dalyvius.

Forume perskaityti: 17 pranešimų plenariniuose 
posėdžiuose, kurie publikuoti „Lietuvos Farmacijos žinių“ 
žurnale (Lithuanian Pharmaceutical News) 2019 Nr. 1-2 
(256-257) ir 32 stendiniai pranešimai, kurie publikuoti 
e-knygoje adresu https://www.baltpharmforum.com ir  
http://www.lfsajunga.lt/

BaltPharm Forum 2019 – tai tradicinis Baltijos šalių 
vaistininkų forumas, kuris pirmą kartą įvyko 1998 m. 
Vilniuje ir rotacijos būdu kasmet rengiamas kitoje Baltijos 
šalyje. Šių metų forumą galima vadinti istoriniu todėl, kad 
LFS kvietimu atvyko tarptautinės farmacijos federacijos 
(FIP – International Pharmaceutical Federation) atstovas 
Gonçalo Soussa Pinto. Tarptautinė farmacijos federacija 
yra svarbi pasaulinės reikšmės organizacija, vienijanti 
daugiau kaip 3 milijonus farmacijos universitetines studijas 
baigusių specialistų-praktikų ir mokslininkų.

BaltPharm Forumo kviestiniai pranešėjai: Didžiosios 
Britanijos Karališkosios vaistininkų draugijos prezidentas 
prof. dr. Ashok Soni, Europos ligoninių vaistininkų 
asociacijos (EAHP – European Association of Hospital 
Pharmacists) atstovas dr. Juraj Sykora bei Europos 
Sąjungos komisaras, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą 
Vytenis Povilas Andriukaitis.

Forumo pranešėjai išryškino farmacijos specialisto didė-
jantį ir kintantį jo vaidmenį sveikatos priežiūros sistemoje. 
Pabrėžta, kad būtina atnaujinti farmacijos sritį, kad ši profesija 
išliktų svarbi ir efektyviai reaguotų į dabarties ir būsimus nau-

jos visuomenės poreikius. FIP atstovas baigdamas diskusijas, 
pakvietė susirinkusius vaistininkus praktikus, akademinės 
bendruomenės narius aktyviai dalyvauti tarptautinės far-
macijos federacijos (FIP) organizuojamo 79-ojo Pasaulinio 
farmacijos praktikos ir farmacijos mokslų (79th FIP World 
Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2019) 
kongreso darbe 2019 m. rugsėjo 22-26 d. Abu Dabyje, Jung-
tinių Arabų Emyratų sostinėje.

Europos Sąjungos komisaras, atsakingas už sveikatą ir 
maisto saugą Vytenis Povilas Andriukaitis pranešime pažymė-
jo, kad Sveikatos apsauga Europos Sąjungoje susiduria 
su naujais iššūkiais, iš kurių vienas didžiausių – augantis 
gyventojų sergamumas lėtinėmis ligomis. Jis nurodė, kad 
vienas iš būdų kovoti su šių ligų keliamomis grėsmėmis yra 
prevencinių ir gydymo priemonių gerinimas ir racionalus 
vaistų vartojimas, kur Vaistininkui-vaistų ekspertui tenka 
labai svarbus vaidmuo.

Šiais metais į BaltPharm Forum 2019 atvyko Ukrainos 
sveikatos apsaugos ministerijos Nacionalinio farmacijos 
universiteto mokslininkai: pirmasis prorektorius prof. dr. 
Andriej Fedosov ir doc. dr. Viktorija Кuznecovа Farmacijos 
fakulteto dekanė, kurie pristatė pranešimus.

Šių metų forumo naujovės:
	Antroji plenarinė sesija vyko pagal interesų grupes, orga-

nizuota dviejose specializuotose sekcijose, kur aptartos  
visuomenės vaistinių ir ligoninės vaistinių aktualijos. 

	Trečioje plenarinėje sesijoje stendiniai pranešimai  buvo 
pateikti inovatyviai: ekologiškai, ekonomiškai ir orga-
nizuotai, naudojant informacines technologijas on-line, 
atsisakius popierinių stendinių pranešimų. Jauniesiems 
tyrėjams buvo organizuotas jų pristatomų darbų konkursas 
ir komisija išrinko tris geriausius pranešimus ir  apdova-
nojo jų autorius.

Jolanta Upite, Inga Kadish, Thomas van Groen, Baiba 
Jansone, Auranofin may modify neurodegenerative 
progression by reducing Aβ peptide production in APPNL-
G-F/NL-G-F mice model (Latvija)

Viktorija Kuznietsova, Viktorija Kyslychenko. 
Application of anthocyanidins for the creation of 
phytomedicines: from a supplement to a herbal medicinal 
product (Ukraina)

Simonas Daunys, Vilma Petrikaitė, Rytis Prekeris. CAIX 
role in human breast cancer cell migration and invasion 
(Lietuva)

Baltijos šalių 23-oji tarptautinė mokslinė–praktinė 
konferencija BaltPharm Forum 2020 vyks Latvijoje.

Lietuvoje suorganizuota Baltijos šalių 22-oji tarptautinė  mokslinė-
praktinė konferencija BALTPHARM FORUM 2019 tema

„Vaistininkas - vaistų ekspertas:  vaidmuo sveikatos priežiūros sistemoje“
(Pharmacists as Drug Experts: their Role in Health Care System)

Ona Ragažinskienė1, Eduardas Tarasevičius2, Birutė Varanavičienė3

1 VDU Botanikos sodas, LFS viceprezidentė, BaltPharm Forum 2019 mokslinio komiteto pirmininkė
2 LFS prezidentas, BaltPharm Forum 2019

3 LSMU Kauno klinikos vaistinės vedėja, BaltPharm Forum 2019 organizacinio komiteto pirmininkė

iš LFs veikLos
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Ladies and Gentelmen,
Thank you for inviting me to address your 

conference.
Pharmacists represent an important group of 

healthcare professional in the European Union and 
hence contribute much to the health and well-being 
of all our citizens.

You play a crucial role in shifting today’s focus 
from cure to prevention and promotion. I believe this 
is the right way towards reducing the burden on health 
and care systems, notably due to chronic diseases and 
premature deaths.

I would also like to count on you in promoting 
rational and appropriate use of medicinal products.

Indeed, in many European Union Member Sates 
we observe misuse and overuse of drugs as well as 
harmful self-treatment in particular with regard to 
antibiotics.

I also believe that there must be more interaction 
between different actors of the medical chain - 

doctors, nurses, pharmacists working with a true 
patient-centred attitude.

Community pharmacies are one of the most 
frequently-visited healthcare facilities in Europe. 
Pharmacists are therefore in a unique position of trust 
to give sound and patient-tailored advice to support 
disease prevention.

Together with doctors, you could place a greater 
emphasis on the real and tangible benefits of 
prudent use of medicines and on the advantages of 
vaccination. This would encourage more people to 
vaccinate themselves and their children.

Community pharmacists can make a huge 
difference in promoting the prudent use of antibiotics 
and thus make a valuable contribution in the fight 
against antimicrobial resistance, which is one of most 
important challenge we face in the 21 century.

I am certain that you are well aware that in just one 
generation, we have seen resistant bacteria emerge 
and cause an estimated 33 000 deaths per year in 

PRANEŠIMO SKAITYTO BALTPHARM FORUME 2019 SANTRAUKA

THE PHARMACISTS AND NEED TO TACKLE 
ANTIMICROBIAL RESISTANCE

Vytenis Andriukaitis
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Europe, according to the latest ECDC study.
Predictions from several international organisations 

made dear that unless we act – decisively, immediately 
and together – we could face a public health and 
financial disaster.

You may ask: why we need to repeat this message 
over and over again? My reply is: it is important to 
be aware of AMR and then we all need to be actively 
involved in tackling it.

People in Europe are still not sufficiency aware of 
the dangers of AMR, as shown by our Eurobarometer 
survey released today. We interviewed more than 27 
000 EU citizens to understand better how they use 
and think about antibiotics. I do not have figures on 
Lithuania, but I would not think they are very different 
from the European results.

Over the years, we see a positive evolution in the 
use of antibiotics. 32% said they had taken antibiotics 
in the last twelve months, compared to 40% in the 
2009 survey. However, 20% of them still take it 
wrongly for flu and cold. And 7% took it without a 
medical prescription of seeing a doctor.

Also in terms of knowledge, there is room for 
improvement. Only 43% are aware that antibiotics 
are ineffective against viruses - a similar number as in 
2016, white 66% know that they’re of no use against 
colds. 70% of Europeans say the information that they 
obtained about the unnecessary use of antibiotics did 
not change their views about using them.

These figures show that more needs to be done to 
increase the people’s knowledge and awareness, but 
also work closer with healthcare professional and 
other stakeholders. Here I see you rote, ladies and 
gentlemen, in helping your customers and public to 
know more about what antibiotics can and cannot do 
and why it is important to use antibiotics prudently.

Over the last 15 years, the EU has deployed a 
lot of efforts in tackling AMR. In 2017, a new and 
comprehensive EU action plan on AMR was adopted, 
setting the Commission’s objectives to tackle AMR 
in its human health, animal health and environment 
policies.

The 2017 action plan contains concrete actions 
with EU added value. It is supporting the EU and its 
Member States in delivering innovative, effective and 
sustainable responses to make the EU a best practice 
region on AMR. It is also reinforcing the research 
agenda and enabling the EU to promote global action 
and play a leading role in the fight against AMR.

Important to note, that the EU agreed last year 
to have the new legislation on veterinary medicinal 

products and medicated feed, that will allow for a 
main step forward in the fight against antimicrobial 
resistance.

The future Regulations lay down a wide range of 
concrete measures to fight AMR and to promote a 
prudent and responsible use of antimicrobial.

For EU countries, such measures include a 
reinforced ban on the use of antimicrobials in animals 
for promoting growth, a ban on the preventive use 
of antimicrobials via medicated feed, a ban on the 
preventive use of antibiotics in groups of animals, 
restrictions on metaphylactic use and the possibility 
to reserve certain antimicrobial for humans only.

In addition, given that AMR does not respect 
borders, non-EU countries will have to respect the ban 
on antimicrobials for promoting growth, as well as the 
restrictions on antimicrobials reserved for human use, 
for their exports of animals or of products of animal 
origin into the EU.

Considering that in Europe, 70% of antimicrobials 
are consumed in food-producing animals, the 
forthcoming legislation will be a real game-changer, 
both for Europe and globally.

Pharmacists can also add value to the doctor-
patient relationship. For instance by encouraging 
patients to report suspected adverse events and by 
communicating on suspected adverse events on behalf 
of patients. Also, you can support the adherence of 
patients, in particularly the elderly, to prescribed 
medication.

Finally, I invite you to promote the use of 
ePrescriptions – nationally, as well as on European 
level.

ePrescriptions can improve the provision of 
medicines by reducing errors, increasing the efficiency 
of health services and improving continuity of care.

I am very proud of the fact that, also thanks to the 
Commission support, this year a number of Member 
States began to exchange electronic prescriptions 
across borders.

For example, since January, Finland and Estonia 
have already exchanged many more prescriptions 
than expected.

Ladies, Gentlemen,
Let me reiterate that you are playing a significant 

part in ensuring our citizens health, including in our 
shared objective to fight against AMR.

With your participation, you can indeed make 
a difference in how health is delivered in the 21st 
century.

I wish you a successful conference. Thank you.

iš LFs veikLos

Mielos Kolegės, Mieli Kolegos!

Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) Valdyba 
maloniai kviečia Jus su Šeimos nariais ir 

draugais dalyvauti tradicinėse

FARMACIJOS DIENOSE–2019
Jos vyks  Aukštaitijos nacionaliniame  parke Palūšėje

prie LŪŠIŲ ežero  

Poilsiavietėje „Campus viridis“
2019 m. birželio mėn. 15–16 d.

Aukštaitijos nacionalinis parkas – seniausias 
nacionalinis parkas Lietuvoje, įkurtas 1974 metais 
siekiant išsaugoti unikalią trijų kraštovaizdžio 
sričių sandūroje esančią Žeimenos aukštupio 
ekosistemą, jos gamtos ir kultūros vertybes. Parko 
plotas 40574 ha, vandenys užima 15,5 proc., 
miškai – 69 proc. teritorijos, tai antras pagal plotą 
nacionalinis parkas Lietuvoje. Šiame Lietuvos 
nacionaliniame parke saugomas unikalus kalvotas 
ežeringas Aukštaičių aukštumų kraštovaizdis. 
Tai ilgų ir gilių dubaklonių, vingiuojančių tarp 
įspūdingų gūbrių ir kalvų keterų, spindinčių 
skaidriomis ežerų ir protakų vilnimis, kraštas.                                                             
Palūšėje galima pavaikščioti mokomuoju 
botanikos taku, įrengtu prie Lūšių ežero, tarp 
Palūšės ir Meironių kaimų. Tako ilgis 3,5 km.Jo 

trasa pažymėta baltu kvadratu su įstrižaine. Šiame 
take galima pamatyti apie 150 augalų rūšių, iš 
kurių 9 įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą. 
Bažnytkaimyje galima pasigrožėti unikalia 
medine Palūšės bažnyčia.  Šv. Juozapo bažnyčia 
pastatyta 1757 m. Tai  seniausia medinė bažnyčia 
Lietuvoje, jos varpinė pavaizduota ant buvusio 1 
lito banknoto. Palūšės kaime gimė kompozitorius 
Mikas Petrauskas (1873–1937). Pirmosios 
lietuviškos operos “Birutė” kūrėjui atminti 1973 
m. pastatyta medinė kompozicija (skulptorius 
Juozas Kėdainis). Štai kaip kompozitorius 
apibūdino muziką: “Muzika paguodžia nelaimėje, 
muzika duoda patvarą žygiuose ir pasiryžimą, 
muzika suteikia smegenims gerą poilsį po 
nuovargio, sustiprina ir atnaujina mintis”.
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1997 m. Tauragnuose vyko LFS organizuotos 
pirmosios “Farmacijos dienos-97”. Čia susipažinome 
su dr. Eugenijos Šimkūnaitės tėviške, išgirdome 
įdomių pasakojimų apie šio krašto farmacijos praeitį, 
diskutavome apie mūsų profesijos dabartį ir ateitį… 

FD-98 vyko gražiose Kupiškio apylinkėse prie 
Puožo ežero.

FD-99 vyko Pamario krašte, Nemuno deltoje 
esančioje Rusnėje.

FD-2000 vyko Palūšėje- Aukštaitijos nacionaliniame 
parke.

FD-01 vyko Plateliuose, Žemaitijos nacionaliniame 
parke. FD-02 vyko Marcinkonyse, Dzūkijos 
nacionaliniame parke.

FD-03 vyko Karklėje šalia Girulių 
“Pasakos”stovyklavietėje. FD-04 vyko Anykščiuose 
“Šilelio” poilsio namų stovyklavietėje. 

 FD-05 vyko Birštone, ant Nemuno kranto. FD-06 
vyko Palūšėje- Aukštaitijos nacionaliniame parke.  FD-
07 vyko Latežerio stovyklavietėje netoli Druskininkų

 FD-08 vyko Dauguose irklavimo bazėje ant Daugų 
ežero kranto. FD-09 vyko Molėtų raj. „Želvynės“ 
kaimo sodyboje prie Želvų ežero. FD-10 vyko Šilalės 
raj. Pagramančio regioniniame parke. FD-11 vyko 
Trakų istoriniame-nacionaliniame parke

 FD-12 vyko Metelių regioniniame parke. FD-13 
vyko Plateliuose, Žemaitijos nacionaliniame parke. 
FD-14 vyko Rusnėje, Nemuno deltos  regioniniame 
parke

FD-15 vyko Anykščių apylinkėse, ant Rubikių 
ežero kranto. FD-16 vyko“Ajerinės“ poilsiavietėje 
prie Rubikių ežero. FD-17 vyko Trakuose prie Galvės 
ežero. FD-18 vyko prie Sudervės „TrioVilla“sodyboje.

Šis tas iš “Farmacijos dienų (FD)” istorijos…

P R O G R A M A
Birželio 15 d., šeštadienis

12.00 – 19.00  - Atvykimas  į  poilsiavietę „Campus viridis“  kur vyks dalyvių  registracija, apsižvalgymas, 
įkurtuvės kambariuose arba palapinių statymas, sportinės varžybos, norintys dalyvaus konferencijoje.
14.00 – 18.00  - Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija  „Farmacijos
                           aktualijos“ (Jos programa bus paskelbta vėliau).
19.00 – 20.00  - Vėliavos pakėlimas, sveikinimai ir pasisveikinimai, farmacijos 
                           poetų  posmai...
20.00 – 20.30  - Lietuvos vaistininkystės istorijos nuotrupos, dabartis ir ateitis... 
20.30 – 22.00  - Atvežtinė-Sudėtinė vakarienė 
21.00 – 24.00  - Gyvos muzikos koncertas
24.00 – Vakaronė pušyne prie laužo. Dainų kūrėjų ir atlikėjų programa, dalyvaujant profesionalams ir 
mėgėjams; apmąstymai  prie liepsnojančio laužo apie mūsų profesijos dabartį ir ateitį; talentingų solistų ir 
studentų naujausių kūrinių perklausa 

Birželio 16 d., sekmadienis
08.00 - 09.00  - Rytinė mankšta, SPA  procedūros ežere.
09.00 - 10.00  - Pusryčiai (individualūs)
10.00 - 13.30  - Ekskursijos: 

  - Užnešti po akmenį ant Šiliniškių Ladakalnio, apsupto 6 ežerų
  - Aplankyti 19 a. Ginučių vandens malūno muziejinę ekspoziciją
  - Įkopti  į Šiliniškių („Bitės“) apžvalgos bokštą (60 m)
  - Paskanauti medaus Stripeikių senovinės bitininkystės muziejuje
 
14.00  - 15.00  - Tradicinė žuvienė  ir dar kai kas…
15.00  - 16.00  - Rėmėjų ir dalyvių programa – konkursai, viktorinos 
16.00  - 16.30  - Gražiausios palapinės konkursas ir jos gyventojų apdovanojimas
16.30  - 17.00  - Pažymėjimų (4 val.) įteikimas. Vėliavos nuleidimas

nauji vaistai
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PRANEŠIMO SKAITYTO BALTPHARM FORUME 2019 SANTRAUKA
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E. Tarasevičius
D. Kikute

J. Koppel

V. Andriukaitis R. Morkūnienė

G. Soussa Pinto A. Soni

J. Sykora
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kas kur kada

Šių metų kovo 27-29 dienomis Barselonoje, 
Ispanijoje vyko Europos ligoninių vaistininkų 
asociacijos (EAHP) metinis kongresas, 
kurio tema "Individualizuota ligoninės 
vaistininkystė, atitinkanti kiekvieno paciento 
poreikius" Kongrese dalyvavo daugiau kaip 
2500 vaistinikų ne tik iš Europos, bet ir iš 
Azijos bei Afrikos kontinentų valstybių. 

Didelis dėmesys kongreso metu buvo skirtas 
farmakogenetikos problemoms. Medikametų 
poveikio efektyvumas tarp skirtingų populiacijų 
ar net atskirų pacientų gali būti skirtingas, 
salygotas individualių genetinių skirtumų. 

Parodoje eksponuota ne t ik nuolat 
tobulinamos medicininės pagabos priemonės, 
informacinių technologijų naujovės, bet ir 
automatizuota vaistų surinkimo ligoninės 
skyr iams į ranga,  l igoninės  vais t inės 
baldai. Ypatingas dėmesys skirtas aseptiniam 
parenterinio maitinimo tirpalų ruošimui. 
Amerikiečių kompanija STEQ America pristatė 
robotą - automatizuotą chemoterapinių vaistų 
skiedimo sistemą Pharmoduct, kurios pagalba 
užtikrinama aseptika, tikslus vaisto dozavimas 
ir visų panaudotų komponentų atsekamumas.

Jubiliatė yra vaistininkę, aukščiausios kvalifikacijos farma-
kognostė, augalų taksonomijos ir nomenklatūros specialistė, 
botanikė, verslininkė – Lietuvoje profesionalaus vaistažolių 
ekologinio ūkio pradininkė – įkūrėja ir vadovė.

Jadvyga Balvočiūtė gimė 1944 m. balandžio 8 d. Gyvolių 
kaime Mažeikių rajone (Viekšnių valsčius)

1968 m. baigė Kauno medicinos instituto Farmacijos 
fakultetą ir įgijo provizorės (vaistininkės) specialybę ir trump-
ai dirbo vaistinėje vaistininke–provizore.

1972-1990 m. dirbo  Lietuvos Mokslų akademijos Botan-
ikos instituto Kauno botanikos sodo vaistinių augalų labora-
torijoje: vadovavo Botanikos sodo sėklų mainams, rūpinosi 
floros skyriaus ekspozicijomis. Autorė nuo mokslinės veiklos 
pradžios paskelbė daugiau kaip 30 mokslinių ir 70 mokslo 
populiarinimo straipsnių.

Respublikinėje Kauno medicinos mokykloje dėstė botan-
iką būsimiems farmakotechnikams.

2000 m. Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos 
specialistų atestavimo komisija jai patvirtino provizoriaus 
farmakognosto aukščiausiąją kvalifikacinę kategoriją.

1990 m., atkūrus Lietuvos nepriklausomą valstybę, Jad-
vyga Balvočiūtė sugrįžo į gimtinę Gyvolių kaimą, Mažeikių 
rajone.

1990–2002 m. darbavosi Kamanų valstybinio rezervato 
biologe. Tuo laikotarpiu dalyvavo Vilniaus universiteto 
Ekologijos instituto projekte, skirtame Lietuvos vietinės įvai-
rovės išsaugojimui steigiant valstybinius ir vietinės reikšmės 
draustinius.

Viekšniuose įkūrė individualią įmonę – vaistinę „Jadvygos 
žolės“.

Jadvyga Balvočiūtė aktyviai dalyvavo Lietuvos botanikų 
ir Biologinės įvairovės tyrimo draugijų darbe yra Ekologinės 
žemdirbystės bendrijos „Gaja“ narė.

Aktyvi politinė ir visuomeninė veikėja: 1993 m. Tėvynės 
sąjungos Akmenės rajono skyriaus narė; 1995–1997 m. ir 
1997–2000 m. Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė.

LFS Valdyba

jubiLiejai

LFS Valdyba nuoširdžiai sveikina LFS Garbės narę, 
mokslo daktarę JADVYGĄ BALVOČIŪTĘ garbingo  
75-ojo gimtadienio proga ir linki neišsenkančios 
energijos, įgyvendinant naujas idėjas, puikios sveikatos 
ir aktyvios veiklos Lietuvos farmacijos sąjungos gretose.

kas, kur, kada

https://lt.wikipedia.org/wiki/1944
https://lt.wikipedia.org/wiki/Baland%C5%BEio_8
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gyvoliai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Viek%C5%A1ni%C5%B3_vals%C4%8Dius
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Prieš 40 metų, kai Vilniaus universitetas labai 
iškilmingai šventė 400 metų Jubiliejų man teko garbė 
su Vyriausiosios farmacijos valdybos viršininku Vladu 
Sakalausku pasveikinti universiteto rektorių J. Kubilių 
Lietuvos farmacininkų vardu universitetui 
švenčiant tokią garbingą sukaktį ir įteikti 
gražų adresą bei gėlių.

O dabar, šiais metais universitetas 
švenčia 440 metų sukaktį. Deja, Vlado 
Sakalausko gyvųjų tarpe nebėra...

Universitetas tai aukštoji mokykla 
rengianti aukštos kvalifikacijos specialistus 
ir vykdanti mokslinį tiriamąjį darbą. 
Universiteto pavadinimas, kaip rašoma 
enciklopedijoje, kilo nuo lotyniško žodžio 
„universitas“, kuris reiškia visumą, bendri 
ją.

Europoje vystantis valstybėms, augant 
miestams, plečiantis prekybai, reikėjo 
mokytų žmonių, todėl kūrėsi aukštesnio 
tipo mokyklos, kuriose buvo mokama ne tik 
rasto, bet ir kitų visuomenei reikalingų da-
lykų. XI a. Italijoje pradėjusios kurtis tokios 
mokyklos buvo vadinamos bendrosiomis 
studijomis. Jose mokėsi ne tik vietiniai, bet 
ir svetimšaliai. Dėstoma buvo lotynų kalba. 
Paskaitos būdavo skaitomos privačiuose 

namuose ir bažnyčiose iš sakyklų, todėl žodis „katedra“, 
vartojamas iki šiol, reiškė profesoriaus dėstomą dalyką. 
Studentai ir dėstytojai jungėsi į bendrijas, vadinamas 
universitetais. Pirmieji universitetai buvo įkurti XI-XIII 
amžiuose Italijoje, Anglijoje, Prancūzijoje.

Lietuvos didžiajai kunigaikštystei (LDK) taip pat buvo 
reikalingi mokyti žmonės. Didžiojo kunigaikščio dvarui, 
kitoms valdžios institucijoms reikėjo raštingų žmonių, 
išmanančių ūkio, politikos, teisės, pasaulėžiūros dalykus, 
mokančių lotynų kalbą, nes ši kalba buvo paplitusi raštijoje 
visoje Europoje. Didikai, norėdami, kad jų vaikai užimtų 
valstybines tarnybas, siųsdavo juos mokytis į užsienį, nes 
Lietuvoje tokių mokyklų nebuvo. Mokytis užsienyje buvo 
labai brangu, o mokslo vis labiau reikėjo ne tik didikams, 
bet ir bajorams bei miestiečiams. Paprotinę teisę keitė 
rašytinė feodalinė teisė. Buvo reikalaujama pirkimo-par-
davimo aktus, dovanojimo, skolinimosi, įkeitimo sutartis 
sudaryti raštu, prie liudininkų. Nuo XVI a. pradžios 
pradedami šaukti bajorų seimai ir pavietų seimeliai, 
kuriuose bajorams reikėjo kalbėti, parodyti, kad jie žino 
įstatymus, papročius, politinės santvarkos dalyku. Be to, 
vystėsi prekyba su kitomis šalimis ir sunku buvo išsiversti 
be lotynų ir kitų kalbų mokėjimo.

Todėl bajorai norėjo Lietuvoje turėti kolegiją (taip buvo 
vadinama aukštesnioji mokykla) ar panašią mokyklą. 1568 
m. susirinkę Vilniuje į seimą jie reikalavo valdovą įsteigti 
kolegiją Vilniuje ar Kaune. Lenkijos karalius ir Lietuvos 
didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas pažadėjo ko-
legiją įsteigti artimiausiu metu.

Europoje Liuterio pradėta reformacija plito ir 
Lietuvoje. Ją rėmė įtakingi Lietuvos didikai, reformatams 

PRIEŠ 440 METŲ BUVO ĮKURTAS VILNIAUS UNIVERSITETAS

iš FarMacijos istorijos

simpatizavo ir karalius Žygimantas Augustas, nes protes-
tantizmas būtų leidęs jam persiskirti su nemylima žmona ir 
vesti kitą. Be to, reformacijai įsigalėjus, bažnytinės žemės 
pereitų valstybei, padidėtų iždo pajamos. Evangelikai 
reformatoriai siekdami pritraukti į savo pusę daugumą 
gyventojų steigė mokyklas, leido knygas lenkų, lotynų 
net lietuvių kalbomis, stengėsi šviesti liaudį. Lietuvoje 
uoliausias reformatų pažiūrų skleidėjas buvo Žygimanto 
Augusto patarėjas, didikas Mikalojus Radvila Juodasis. Jis 
Vilniuje pastatė kalvinų bažnyčią ir traukė į ją vilniečius, 
o mirdamas testamentu paliko lėšų protestantiškam uni-
versitetui įsteigti.

Tai kėlė didelį rūpestį Vilniaus vyskupui Valerijonui 
Protasevičiui.

Europoje kovai su reformacija 1534 m. ispanų bajoras 
Ignotas Lojola įkūrė jėzuitų ordiną. 1540 m. jį patvirtino 
popiežius Paulius III. Ordinas garsėjo savo įkurtomis 
mokyklomis, pamokslais. Jo veikimas prieš reformatus 
buvo sėkmingas.

Todėl Vilniaus vyskupas V. Protasevičius nutarė ir 
kovai su Lietuvoje plintančia reformacija parsikviesti 
jėzuitus ir pavesti jiems įkurti kolegiją, kurios bajorai 
reikalavę iš karaliaus. 1569 m. jis kreipėsi į Braunsbergo 
kolegijos jėzuitus, kad jie atvyktų į Lietuvą ir vadovautų 
steigiamai kolegijai.

Vyskupas pasirūpino kolegijos patalpomis. Jis iš didžio-
jo kunigaikščio sekretoriaus Mikalojaus Jasinskio nupirko 
didelius, dviejų aukštų namus prie šv. Jono bažnyčios, 
netoli nuo vyskupijos kurijos. Jame įrengė klases ir ko-
plyčią. Be to, kaimynystėje nupirko dar kelis namus ir iš 
vyskupystės turtų jėzuitams paskyrė didelę sumą pinigų 
bei atidavė jiems Dvariškių, Kameny Logo, Maišiagalos 
ir Širvintų valdas su dvarais ir valstiečiais bei visomis 
pajamomis. Jėzuitų ordino generolas (ordinas tvarkėsi 
pagal kariuomenės tvarką) Romoje P. Bordža pavedė 
Austrijos provincijolui L. Madžui vykti į Vilnių ir pradėti 
darbą smeigiamoje kolegijoje.

1570 m. spalyje kolegija buvo iškilmingai atidaryta 
trijų dienų religiniu disputu, taip pat Kolegijos kieme lo-
tyniškai buvo suvaidinta „Comoedia Hercules“, parašyta 
italo. Pirmadienį, 1570 m. spalio 23 d. prasidėjo pamokos. 
Į kolegiją įstojo 160 jaunuolių. Kolegijos rektoriumi buvo 
paskirtas jėzuitas lenkas Stanislovas Varševickis.

Į kolegiją buvo priimami jau mokantys skaityti ir rašyti 
– baigę pradinę mokyklą. Drauge su katalikais į kolegiją 
buvo priimami didikų reformatų ir pravoslavų vaikai. 1573 
m. kolegijoje mokėsi būsimasis didysis Lietuvas etmonas, 
Vilniaus vaivada Jonas Karolis Chodkevičius, vėliau – 
Mikalojus Pacas, Jonas Sapiega, Jurgis Tiškevičius ir kiti 
būsimi politiniai bei kariniai Lietuvos veikėjai.

Pagal užsienio mokyklų pavyzdį didikų ir kunigaikščių 
vaikai atvykdavo mokytis su savo palydovais, kurie kolegi-
joje buvo vadinami eksternais ir dažnai moksle pirmavo. 
Juos jėzuitai stengėsi pritraukti į ordiną. Už mokslą mokėti 
nereikėjo. Vėliau, kai kolegijoje buvo įsteigtos filosofijos ir 
teologijos klasės, turtingieji buvo skatinami pagal išgales 

prisidėti savanoriškai. Išlaikymą kolegijoje gaudavo tik tie 
mokiniai, kurie įstodavo į jėzuitų ordiną. Neturtingiems 
mokiniams buvo įsteigtas bendrabutis, vadinamas bursa.

Vilniaus kolegijoje buvo 5 klasės: trys gramatikos, po 
vieną poetikos ir retorikos. Kiekviena klasė išeinama per 
metus, dėstoma buvo lotynų kalba. Svarbiausias kolegijos 
tikslas – gramatikos klasėse buvo tobulai išmokyti lotynų 
kalbos. Be to, buvo dėstoma graikų kalba, o aukštesnėse 
klasėse ir hebrajų kalba. Poetikos klasės mokiniai išmok-
davo kurti odes, eiles, epigramas, dialogus. Mokydavosi 
lotynų ir graikų literatūros. Retorikos klasėje išmokdavo 
oratorijos meno.

Gabesnieji mokiniai, kurie įstodavo į kolegiją jau 
mokėdami lotyniškai, antraisiais mokslo metais baigdavo 
ir retoriką, todėl siekdavo aukštesnio mokslo – filosofijos. 
Jos mokytis vykdavo į užsienio universitetus, dažniausiai 
į artimiausius Vokietijoje, kurie buvo protestantiški. Todėl 
Jėzuitai nusprendė Vilniaus kolegijoje įsteigti filosofijos 
klasę ir kolegiją paversti universitetu. 1571 m. filosofijos 
klasė buvo įsteigta. Joje buvo mokoma matematikos ir 
gamtos mokslų bei logikos. Filosofijos kursui buvo skirti 
trys metai. 1574 m. kolegijoje buvo atidaryta ir teologijos 
klasė, nes jėzuitams rūpėjo parengti ir išsimokslinusius 
kunigus.

Kolegijos mokinių skaičius sparčiai augo ir pasiekė net 
700. Jau buvo pakankamai kandidatų aukštajai mokyklai. 
Taip pat buvo ir patyrusių profesorių. Jėzuitai įgijo ir 
įtakingų globėjų.

Kolegijai įsteigti pakako Vilniaus vyskupo noro, bet 
universitetui įsteigti reikėjo karaliaus, kuriuo tuomet buvo 
Steponas Batoras, leidimo. Jėzuitai stengėsi įtikinti karalių, 
kad jie auklėja jaunimą atsidavimo monarchijai dvasia, o 
Vilniuje reikia įkurti universitetą, kad bajorai nebesiųstų 
vaikų į Vokietijos universitetus, kur jie tampa protestantais.

Karalius Steponas Batoras 1579 m. balandžio 1d. 
pasirašė Vilniaus universiteto atidarymo privilegiją, bet 
ją turėjo patvirtinti ir LDK kancleris M. Radvila. Jis 
buvo protestantas ir priešinosi katalikiško universiteto 
įsteigimui, todėl tvirtinti privilegiją atsisakė. Rudenį kara-
lius, grįždamas iš sėkmingo žygio prie Polocko, apsistojo 
Vilniuje. Tada pareikalavo iš vicekanclerio E. Valavičiaus 
patvirtinti, privilegiją uždėdamas LDK antspaudą. S. Va-
lavičius pabijojęs, kad karalius neatimtų iš jo kanclerio 
urėdą, privilegiją antspaudu patvirtino. Karaliaus Stepono 
Batorą privilegijoje buvo skelbiama: „Kadangi didžiai 
gerbiamas Kristuje tėvas ponas Valerijonas, Vilniaus vy-
skupas, mūsų senatorius /.../ Vilniaus miesto įkurdino šv. 
Jėzaus draugijos profesorius dėstyti šventajai teologijai ir 
humanitariniais mokslams, kaip filosofija ir laisvieji me-
nai, jiems pastatė kolegiją ir suteikė visa kita, kas atrodė 
svarbu tam, kad galėtų patogiai įsikurti, jaunuolius tinka-
mai pamaldumo ir rašto mokyti ir dėstyti visokios rūšies 
mokslus, išskyrus jurispudenciją ir mediciną, iš jo tokių 
pastangų ir tokio karšto užsimojimo mes gavome didelį 
džiaugsmą /.../ Todėl nutarėme pasirūpinti duoti, leisti ir 
suteikti, kiek nuo mūsų priklauso, šiai Vilniaus mokyklai 
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/.../ kad šv. Jėzus draugijos tėvai imtų dėstyti visus dalykus, 
turėdami akademijos ir universiteto teisę, privilegiją ir 
padėtį, kokią turi kitos kolegijos mūsų karalystėje...“

Bet katalikiškam universitetui steigti reikėjo ir pop-
iežiaus Grigaliaus XIII leidimo, 1579 m. spalio 29 d. 
popiežius išleido bulę, pakeliančiąVilniaus kolegiją į 
universitetą. Šios Vilniaus mokslo įstaigos pavadinimas 
dabar buvo toks: „Alma academia et universitas Vilnensis 
societatis lesu“.

Pirmuoju universiteto rektoriumi buvo paskirtas 
jėzuitas Mozūras, pagarsėjęs teologas, rašytojas ir pamok-
slininkas, Petras Skarga. Jis šias pareigas ėjo nuo 1579 iki 
1584 metų. Iš jo rektoriaus skeptrą perėmęs garsus ispanų 
teologas Garsijas Alabujanas rektoriavo net 7 metus, pa-
prastai rektorius buvo skiriamas trims metams.

Bėgant metams keitėsi ir universiteto vardas bei pa-
skirtis, bet jis visada buvo intelektualinis Lietuvos centras.

Iš pradžių akademijoje, taip buvo priprasta vadinti 
universitetą, buvo tik du fakultetai – teologijos ir filo-
sofijos. Ji tapo katalikų dvasininkų ir mokytojų kraštui 
ruošimo mokykla, Vilniaus akademija nebuvo pavaldi 
vietos valdžios organams. Jos vienvaldžiai viršininkai 
buvo jėzuitų generolas Romoje ir jo vietininkas Lietuvoje 
- provincijolas.

Akademijos studijų sistemą sudarė kelios pakopos. 
Pirmiausia reikėjo baigti penkių klasių kolegiją. Daugelis 
kolegiją baigę tuo ir pasitenkindavo, o norintieji siekti 
aukščiau dar trejus metus mokydavosi akademijos filo-
sofijos fakultete. Pirmais metais buvo dėstoma logika, 
antrais – fizika (gamtos mokslai), trečiaisiais – metafizika 
ir etika. Baigęs fakultetą gaudavo filosofijos ir laisvųjų 
menų bakalauro vardą, o jei gindavo tezes – laisvųjų menų 
ir filosofijos magistro laipsnį.

Akademijoje buvo dėstoma lotynų kalba .Baigęs mag-
istro laipsniu buvo raginamas stoti į teologijos fakultetą. 
Išklausę ketverių metų kursą, išlaikę egzaminus bei apginę 
tezes gaudavo šventosios teologijos licencijato laipsnį, o 
apginę doktorato tezes – teologijos daktaro laipsnį.

1641 m. buvo gauta karaliaus Vladislovo Vazos priv-
ilegija Vilniaus akademijoje įsteigti teisės ir medicinos 
fakultetus. 1641 m., gavus Lietuvos pakanclerio Kazimiero 
Leono Sapiegos fundaciją teisės fakultetui išlaikyti teisės 
fakultetas buvo įsteigtas, medicinos fakultetui įsteigti 
lėšų trūko. Vienintelė su medicina susijusi akademijoje 
įstaiga buvo gerai tvarkoma vaistinė, įkurta 1600 m. Ji 
buvo vadinama pharmacopolija. Akademijos darbuotojų 
kataloge įrašytas ir pirmas mums žinomas akademijos 
vaistininkas buvo B. A. Franckevičius, kuris vadinamas 
„apothecarium“.

Akademijos darbui didelę įtaką turėjo ir išorinės 
priežastys. 1610 metais kilęs didžiulis gaisras Vilniuje 
nusiaubė ir akademiją. Todėl filosofijos fakulteto studen-
tai buvo perkelti į Pultusko, o teologijos į Nesvyžiaus 
kolegijas. Akademija Vilniuje darbą atnaujino tik po 17 
metų – 1627 metais, o 1655 m. Vilnių užėmė kazokai, nes 
vyko Žespospolitos karas su Rusija dėl Ukrainos. Moks-

las akademijoje vėl nutrūko. Bet kaip feniksas iš pelenų, 
akademija vėl atgimdavo ir tęsdavo savo veiklą.

Akademijoje dėstomi kursai davė akstiną daugeliui 
mokslo šakų atsirasti. Akademija turėjo savo biblioteką ir 
spaustuvę. Bibliotekai knygas dovanoja daugelis didikų, 
vyskupų, net karalius Žygimantas Augustas testamentu 
savo knygas paliko Vilniaus akademijai.

1585 m. didikas M. K. Radvila savo turėtą spaustuvę 
atidavė akademijos jėzuitams. Spaustuvė spausdino 
vadovėlius ir kitas knygas bei jas platino. Po vieną eg-
zempliorių atspausdintų knygų spaustuvė turėjo atiduoti 
akademijos bibliotekai. Kasmet buvo išleidžiama po 10–25 
leidinius. Daugiausia leidinių buvo atspausdinta lotyniškai, 
antroje vietoje – lenkų kalba, lietuvių kalba buvo atspaus-
dinti 85 leidiniai, jų tarpe M. Daukšos išverstos knygos 
„Katekizmas arba Kiekvienam krikščioniui privalomas 
mokslas“ 1595 m. ir „Postilla catolica“ 1599 m.

Oficialiai akademija buvo laikoma lietuviška mokykla. 
Per įvairias iškilmes buvo rodomas LDK herbas, aukština-
ma Lietuvos istorija, pabrėžiama didikų lietuviška kilmė, 
Vilnius vadinamas Lietuvos sostine, bet lietuvių kalbai 
nebuvo skiriama dėmesio. Lietuvių kalbos mokėsi tik 
tie jėzuitai, kurie buvo rengiami kaip pamokslininkai, 
kad krašte lietuviams galėtų skelbti Dievo žodį. Lietuvių 
kalbos buvo mokoma žemesnėse kolegijos klasėse, kad 
lietuviai mokiniai greičiau išmoktų lotyniškai. Veikė ir 
lietuvių kalbos, kaip ir latvių, estų kalbų būreliai. Į pirmą 
vietą buvo iškelta lenkų kalba, kuri XVII a. pabaigoje 
paskelbiama Lietuvos raštvedybos kalba.

Tačiau praėjus 40 metų nuo akademijos įkūrimo, iškilo 
pirmas akademijos auklėtinis lietuvis, kalbininkas ir rašy-
tojas, jėzuitas Konstantinas Sirvydas (1579–1631), kilęs 
nuo Anykščių. Akademijoje K. Sirvydas dėstė teologiją, 
lietuviškai sakė pamokslus miestiečių parapijinėje šv. 
Jono bažnyčioje. Akademijos spaustuvė išleido K. Sirvy-
do parengtą lenkų–lotynų–lietuvių „Trijų kalbų žodyną“, 
lietuvišką gramatiką „Lietuvių kalbos raktas“ ir lietuvių–
lenkų kalbomis „Postilę sakymų“ – ištraukas iš evangelijų 
ir joms pritaikytų pamokslų santraukas.

1761 m. prie akademijos pradėjo veikti aukštesnioji 
vidurinė mokykla kilmingųjų vaikams – „Collegium No-
bilium“ (Kilmingųjų kolegija). Joje vyravo pasaulietiška 
programa, buvo sustiprintas kalbų mokymas, be lotynų 
kalbos buvo mokoma prancūzų, vokiečių kalbų, matem-
atikos, gamtos mokslų, architektūros, teisės, istorijos, 
politinės geografijos, retorikos ir kitų panašių dalykų. Be 
to, buvo mokama muzikos, šokių, fechtavimo. Kolegija 
visuomenei rengdavo viešus pasirodymus, deklamuodavo 
eiles ir odes, sakydavo dialogus ,dalyvaudavo disputuose. 
Akademijoje veikė ir teatras.

1753 m. akademijoje buvo įsteigta observatorija. Ją 
įkūrė akademijos auklėtinis, studijavęs dar ir Vienos 
bei Prahos universitetuose, akademijos matematikos 
profesorius Tomas Žebrauskas; deja, jis jaunas mirė.

1764 m. observatorijos vedėju tapo akademijos 
profesorius Martynas Odlianskis-Počobutas, daug nu-
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veikęs plėtodamas astronomijos mokslą akademijoje.
1773 m. popiežius Klemensas XIV panaikino jėzuitų 

ordiną visose valstybėse. Kadangi Lietuvoje dauguma 
kolegijų ir Vilniaus akademija priklausė jėzuitams, Seimas 
1773 m. spalio 14 d. įkūrė Edukacinę komisiją, kuri turėjo 
parimti visas jėzuitų mokyklas ir vadovauti jų veiklai, Vil-
niaus akademija dabar buvo pavadinta „LDK Vyriausiąja 
mokykla“ – „Schola Princeps Magni Ducatus Lithuaniae“. 
Edukacinė komisija jai pavedė prižiūrėti Lietuvos švietimo 
provincijos mokyklas.

Kolegijos buvo pertvarkytos į vidurines mokyklas su 
šešiomis klasėmis. Akademiją reformavus dabar didži-
ausias dėmesys buvo skirtas gamtos mokslams. 1781 m. 
buvo įsteigtas medicinos fakultetas. Pasirengimas šiam 
svarbiam žingsniui užtruko net šešis metus, nes reikėjo 
surinkti reikalingus profesorius, parengti patalpas. 1775 m. 
Edukacinės komisijos pirmininkas I. Masalskis savo dvaro 
gydytoją prancūzą Mykolą Renje paskyrė pirmuoju Vyri-
ausiosios mokyklos anatomijos ir chirurgijos profesoriumi, 
Gamtos mokslams dėstyti buvo pasirinktas prancūzas 
Žanas Emanuelis Žiliberas (1744-1814) gydytojas, kuris 
suorganizavo Gardine medicinos mokyklą, įsteigė ligon-
inę, vaistinę, anatomijos kabinetą, botanikos sodą.

Medicinos ir gamtos mokslams dėstyti Vyriausiosios 
mokyklos vadovybė paskyrė pastatą prieš pagrindinius 
ramus (Didžoji gatvė, kieme) ir pavadino ji medicinos 
kolegija. Nelengva buvo surinkti ir studentų kolektyvą. 
Bajorų jaunimas ,taip pat ir miestiečių vaikai, nenorėjo 
mokytis disciplinos, kur reikėjo skrosti lavonus. Bet su-
rinkus kitus profesorius ir iš Gardino medicinos mokyklos, 
kuri buvo uždaryta, perkėlus studentus į Vilnių, 1781 m. 
lapkričio 24 d. Vilniuje oficialiai pradėtas dėstyti aukštasis 
medicinos mokslas. Iškilmingame posėdyje rektorius M. 
Počobutas pareiškė: „Kadangi iš keturių kolegijų, kurios 
paprastai sudaro visą fakultetinių mokslų kompleksą, iš 
seno trūko mūsų universitete medicinos, tai šiandien ir ši 
jau įsteigta“.

Vyriausioje mokykloje farmacijos ir farmakologijos 
kurso niekas nedėstė. Šios srities žinių medikams turėjo 
duoti gamtos mokslų ir chemijos dėstytojai... Pirmasis 
gamtos mokslų profesorius Ž. E. Žiliberas daug laiko skyrė 
botanikai, ypač vaistiniams augalams. Botanikos sode Ž. 
E. Žiliberas kartu su studentais atliko daugelio vaistinių 
augalų stebėjimų, jis ištyrė kai kurių vietinių vaistinių 
augalų gydomąsias savybes.

1784 m. į mokyklą dėstyti chemijos atvyko iš Italijos 
profesorius Juozapas Sartorijus. Jis medikams nuo 1785 m. 
rudens pradėjo skaityti ir farmacijos kursą (2 mėnesius) po 
2-3 val. per savaitę. Be studentų paskaitų klauso ir miesto 
vaistininkai, išėję cechinį vaistinėje apmokymą. Todėl 
1785 m. laikomi aukštojo farmacijos mokslo Lietuvoje 
pradžia. Jam išvykus,1798-1803 m. farmacijos kursą skaitė 
Andrius Sniadeckis, lenkų mokslininkas. Jis stengdavo-
si savo klausytojus supažindinti su farmacijos mokslo 
pagrindais, nušviesdavo ne tik fizines ir chemines vaistinių 
medžiagų savybes, vaistų formas ir preparatų gamybos 

būdus, bet ir šių medžiagų veikimą ir taikymą gydymui.
Praktikos darius studentai atlikdavo Vyriausios mokyk-

los vaistinėje, kurioje ir pats A. Sniadeckis atlikdavo 
įvairius tyrimus.

Vyriausioje mokykloje buvo išplėstas ir teisės 
dėstymas.1783 m. filosofijos, teologijos ir teisės fakultetai 
perorganizuoti į dvi kolegijas t fizinių mokslų ir moralinių 
mokslų. Fizinių mokslų kolegijoje dėstyta aukštoji matem-
atika, fizika, chemija, mechanika, gamtos ir medicinos 
mokslai, moralinių mokslų kolegijoje – teologija, teisė, 
istorija, literatūra, retorika. 1793 m. buvo įkurta architek-
tūros, o 1797 m. – piešimo ir tapytos katedros.

1795 m. po III-jo Lietuvos-Lenkijos padalinimo, Lietu-
va atiteko Rusijai. LDK vyriausioji mokykla vėl buvo 
pertvarkyta ir pavadinta Vilniaus vyriausiąja mokykla. 
Joje veikė trys fakultetai: moralinių, fizinių ir medicinos 
mokslų. Buvo dėstoma lenkų kalba. Mokykla buvo atleista 
nuo kitų mokyklų priežiūros.

1803 m. balandžio 4 d. Rusijos caro Aleksandro I 
aktu Vilniaus vyriausioji mokykla pavadinama „Vilniaus 
imperatoriškuoju universitetu“. Jame keturi fakultetai: 
fizikos ir matematikos, medicinos, moralinių ir politinių 
mokslų, literatūros ir laisvųjų menų. Dėstomųjų disciplinų 
padidėjo iki 55, veikė 32 katedros. Imta dėstyti inžineriją, 
agronomiją, diplomatiją, statistiką, vėl pradėta dėstyti 
filosofiją. Universitete dėstė 32 profesoriai, Universitetas 
tapo lietuvių tautinio sąmoningumo centru. Jame studi-
javo S. Daukantas, S. Stanevičius, S. Valiūnas, istorikai 
M. Balinskis, T. Narbutas, orientalistai A. Chodka, A. 
Januškevičius, J. Kovalevskis, rašytojai romantikai J. 
Kraševskis, A. Mickevičius, J. Slovackis, geografai I. 
Domeika, K. Tiškevičius ir kiti. Universitete vyravo anti-
rusiška dvasia. Veikė slaptos filomatų ir filaretų draugijos.

1807 m. universiteto farmaciją skaitė profesorius J. F. 
Volfgangas, baigęs Vilniaus vyriausiąją mokyklą ir 1804 
m. pakviestas vadovauti universiteto vaistinei. 1810 m. 
universitete buvo įsteigta Farmacijos ir farmakologijos 
katedrai ir J. F. Volfgangas buvo paskirtas šios katedros 
ekstraordinariniu profesoriumi, o 1822 m. Farmacijos, 
farmakologijos ir teisminės medicinos katedros vedėju.

1831 m. sukilimo aktyviai dalyvavo apie 400 Vilniaus 
universiteto studentų ir dėstytojų. Baudžiant Lietuvą dėl 
sukilimo,1832 m. gegužės 1 d. caro Nikolajaus I dekretu 
universitetas buvo uždarytas, jo turtas išdalytas kitiems 
Rusijos universitetams.

Kadangi krašte trūko gydytojų, iš universiteto padalinių 
buvo įsteigta Vilniaus medicinos ir chirurgijos akademija, 
kuri rengė gydytojus ir vaistininkus. Farmacijos disciplinas 
joje skaitė prof. S. Gurskis. Ir ši aukštojo medicinos mokslo 
įstaiga 1842 m. buvo uždaryta.

Lietuvoje nebeliko jokios aukštosios mokyklos. 
Norintieji siekti mokslo buvo priversti važiuoti studijuoti 
į Rusijos universitetus, į Varšuvą ar Dorpatą (Tartu). Tai 
paprastų lietuvių ūkininkų vaikams buvo beveik nepasiek-
iama – mokslas brangiai kainavo.

Regina Žukienė
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Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą  
(VVKT) ir Sveikatos apsaugos 
ministeriją (SAM) pasiekė pilietiškų 
asmenų skundai dėl aptiktos piktybiškai 
sukurtos interneto svetainės, kurioje 
reklamuojamas vienas konkretus 
produktas - kremas „Hondrocream“.

Tinklalapis sukurtas Sveikatos apsaugos 
ministerijos (SAM) vardu, naudojamas 
ministerijos logotipas. Cituojamas neva 
autoritetingas asmuo Lietuvos Reumatologijos 
mokslinių tyrimų instituto Ortopedijos ir 
traumatologijos skyriaus vedėjas Antanas 
Vilkas. Nei tokios institucijos, nei tokio 
gydytojo Lietuvoje nėra. Tinklalapyje pasirinkus 
bet kokią antraštę, patenkama į minėto produkto 
reklaminį puslapį. Tinklalapyje taip pat 
minimos ir teisėsaugos institucijos, tvirtinama 
kad gydytojai reumatologai apgaudinėja savo 
pacientus, skiria netinkamus vaistus, dėl to 
pradėti  masiniai jų sulaikymai. Pats tekstas 
parašytas su gramatinėmis klaidomis, vietomis 
net neišverstas iš užsienio kalbos.

Įdomu tai, jog sukčiai, reklamuojantys 
šį konkretų neaiškios kilmės produktą, 
ministerijos vardu dangstosi jau ne pirmą kartą. 
Analogiška situacija buvo sugalvota ir praėjusį 
rudenį. Tąkart buvo kalbama apie Nacionalinę 
kovos su atraminio judamojo aparato (sąnarių) 
ligomis programą „Sveika Lietuva“, cituojamas 
neva autoritetingas asmuo, „medicinos mokslų 
daktaras, profesorius Arūnas Bubnavičius“. 
Toks gydytojas, be jokios abejonės, taip pat 
neegzistuoja.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 
dar praėjusiais metais nustatė, kad produktas 
„Hondrocream“ – Lietuvoje neregistruotas 
kosmetikos gaminys. O informaciją apie jį 
skleidžiantis asmuo – ne Lietuvoje registruota 
bendrovė.

Sveikatos apsaugos ministro patarėjos 
Linos Bušinskaitės - Šriubėnės teigimu, tai jau 
ne pirmas kartas, kai bandoma prisidengiant 
SAM vardu pasipelnyti iš gyventojų, kas 
yra netoleruotina. Tad SAM ir VVKT ragina 
žmones pranešti apie tokius atvejus.

„Svarbu žinoti, jog Sveikatos apsaugos 
ministerija neprekiauja jokiais gaminiais, todėl 
pamatę reklamuojamą prekę su ministerijos 
pavadinimu arba logotipu turėtumėte pranešti 
policijai. Taip pat atkreipiame dėmesį, jog visa 
SAM informacija yra skelbiama tik www.sam.
lt puslapyje, tad kitokie adresyno pavadinimai 
yra pirmasis požymis, jog apsilankėte apgavikų 
sukurtoje svetainėje“ – teigia ministro patarėja 
Lina Šriubėnė

Anot Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
Inspektavimo skyriaus vedėjos pavaduotojos 
Dianos Leleckaitės svarbu atminti, jog 
Lietuvoje galima reklamuoti tik registruotus 
vaistinius preparatus. O pirkti juos derėtų tik 
legaliose prekybos vietose arba jų internetinėse 
svetainėse, kurios pažymėtos specialiu logotipu, 
nurodančiu kad šioje vaistinės internetinėje 
svetainėje vaistus pirkti yra saugu.

Logotipu galima pasitikėti tik tada, kai jį 
paspaudus atsiranda vaistinių, parduodančių 
vaistus nuotoliniu būdu, sąrašas (matysite www.
vvkt.lt svetainėje). Šį logotipą privalo turėti 
kiekviena legali internetinė vaistinė visose 
Europos Sąjungos šalyse.

„Norime atkreipti dėmesį, kad vartodamas 
abejotinos vertės produktą, žmogus rizikuoja 
savo sveikata. Taip pat dar kartą priminti, 
jog reikėtų rinktis tik patikrintus Lietuvoje 
registruotus vaistinius preparatus ir gydymosi 
būdus, - teigia Diana Leleckaitė.

Ar siūlomas įsigyti vaistas yra Lietuvoje 
registruotas, patikrinti galima paspaudus 
nuorodą https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/
medications ir įrašius produkto pavadinimą. Tad 
jei „stebuklingos priemonės” registre nerandate, 
tikėtina, kad šis produktas – tikrai ne vaistas.

SUKČIŲ KŪRYBAI RIBŲ NĖRA: PRISIDENGDAMI SAM 
VARDU, APSIŠAUKĖLIAI SIŪLO PIRKTI VAISTŲ

http://www.sam.lt/
http://www.sam.lt/
https://www.vvkt.lt/
https://www.vvkt.lt/
https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications
https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications
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Susirinkom po daugel metų,
Ir keista darosi širdy,
Kad jau šarma po giją meta,
O balsą jauną dar girdi.

Atrodo – metų lyg nebuvo-
Raukšlelės kalba tik veiduos,
Kad širdžiai rūpestėlių kliuvo,
Ir nieks nuo jų neišvaduos.

Gyvenkim, dar ilgai gyvenkim!
Tai kas, kad padidės šarma:
Širdim svarbiausia nepasenkim,
Ir džiugins saulė šviesdama.

Irena Aleknienė

Panevėžio vaistų sandėlio buvusi ilgametė vedėja 
farmacininkė Elena Balaišytė-Misevičienė 2019 metų 
birželio mėn. 5 d. švenčia prasmingą 80-ojo gimtadienio 
jubiliejų.

Elena Balaišytė gimė 1939 metų birželio mėn. 5 
d. Urlių kaime prie gražaus Dviragio ežero Rokiškio 
rajone. Būdama dvidešimties metų, 1959 metais baigė 
Kauno medicinos mokyklos Farmacijos skyrių ir įgijo 
farmacininkės specialybę. Tais pačiais metais pradėjo 
dirbti Panevėžio vaistų sandėlyje, 1973 metais tapo šio 
sandėlio kolektyvo darbuotojų vadove. Šiose pareigose 
dirbo iki 1998 metų balandžio 30 d.

Gerbiama Jubiliatė garbingam ir atsakingam 
farmaciniam darbui Panevėžio vaistų sandėlyje pašventė 
keturiasdešimt savo gražiausių gyvenimo metų.

Nuoširdžiausiai sveikiname Jubiliatę gražios šventės 
proga. 

Linkime geriausios sveikatos, neblėstančio optimizmo 
ir energijos, entuziazmo ir gyvenimo džiaugsmo ateityje, 
didelės sėkmės asmeniniame gyvenime.

Ilgiausių gražiausių Jums metų!
Buvę bendradarbiai

Provizorei Valerijai Meiliulytei, buvusiai 
ilgametei Šiaulių farmacijos laboratorijos „Galen“ 
direktorei, 2019 m. birželio mėn. 6 d. sukanka 80 
metų.

Provizorė savo nuoširdžiu ir atsidavusiu 
darbu įnešė didelį indėlį į laboratorijos gamybos 
vystymą ir pažangą. Jai vadovaujant, buvo 
pagaminama ir sufasuojama iki penkių milijonų 
vienetų fasuočių vaistų per metus.

Nuo pat pirmųjų darbo dienų daug metų 
nesiskyrė su daina, be p. Meiliulytės skambaus 
balso buvo neįsivaizduojamas farmacininkių 
moterų vokalinis ansamblis.

Daug pinasi galvoj minčių
Negrįžtamos jaunystės dienos kyla.
Viliojantis pasaulis paslapčių
Širdyje nuostabiai prabyla.

Vytautas Vaičiūnas

Sveikiname Šiaulių farmacijos laboratorijos 
„Galen“ buvusią ilgametę direktorę provizorę

Valeriją Meiliulytę garbingo 80-ojo 
gimtadienio proga.

Nuoširdžiai linkime neblėstančios energijos, 
optimizmo, geriausios sveikatos, ilgiausių metų.

Buvę bendradarbiai
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Apie save ir ... farmaciją
Gimiau žaliuojančiame lygumų krašte, netoli 

Kauno-Marijampolės plento, Paviemuonio kaime 
(beveik pusiaukelė tarp Skriaudžių ir Veiverių). Nebuvo 
ten nei gražių kalnelių, nei smėlynų su pušelėm, nei 
smėlėtais krantais ežerų. Bet čia nuo vėjų ir kitokių 
negandų kie kvieną sodybą puošė ir saugojo medžiai. 
Daug pavienių medžių, gojų, raistelių. Ežerėlius ir 
upelius atstojo kloneliuose iškastos didelės „sodželkos“, 
kvepiančios ajerais, ap sodintos gluosniais, su savo 
lydekom, karosais, vijūnais ir virš ajerų plevenančiais 
laumžirgiais.

Gimiau dar laiku, kad spėčiau pamatyti ir anos, 
tarpu kario Lietuvos, kareivius. Tiesa, tas vaizdas 
miglotas, kaip per sapną. Prisimenu tik, kad jų, kažko 
lakstančių apie mūsų „sodželką“ uniformos buvo 
žalios, o kepuriukės su snapeliais, apvalios, kaip tik 
pagal galvos formą. Jie, eida mi pro mane, tiesė ranką 
sveikintis, aš stipriai „primušinėjau“, visi iš to juokėsi.

Mūsų gryčios pietinis langas skendėjo pavėsyje 
senų lie pų, plačiai išsikerojusių virš stogo. Sodino jas 
dar mano senelis XIX a. pabaigoje, kai kaimas išsikėlė 
į vienkie mius. Vasaros rytais liepų šakose čiulbėdavo, 
žadindami iš miego, tokie maži, raibi paukšteliai: taba-

taba-taba, taba kier-ka, taba-taba-taba, taba kier-ka... 
Šių namų jau seniai nėra. Jau visi iki vieno čia gyvenę 
žmonės ir kaimynai tik prisiminimuose, o tie pilki raibi 
paukšteliai dar vis ausyse gieda ir gieda savo taba, taba 
kierką.

Po tom liepom gale gryčios, prie šulinio, buvo 
vieni vartai, kiti – vakarų pusėj tarp kluono ir tvarto. 
Ties tais vartais prie kluono kūpsojo šiaudiniu stogu 
pašiūrė. Po ja vasarą laikydavo roges, o žiemą vežimus. 
Šitoj pastogėj ant medinio vagio kabojo seni senutėliai 
kanapiniai arklių pakinktai. Nežinau nuo kada čia 
riogsojo ir seniai neju dinamas, senutėlis, surūdijusiom 
grandinėm apraizgytas medinašis vežimas. O virtuvėj, 
ant moliu plūktos aslos, pasienyje dar stovėjo tokia 
meniškai išdrožinėta, bet jau sueižėjusi, suskilusi 
spintelė indams, kurią vadino šaukšdėčium. Sakydavo, 
kad šitas šaukšdėčius ir tas senas veži mas, ir kanapiniai 
pakinktai dar nuo „krakosmečio“. Kas tas „krakosmetis“ 
ir kada jis buvo, aš nežinojau, tik supra tau, kad turėjo 
būti labai seniai.

Girdėdavau kartais minint tokį įdomų ( matyt, todėl 
kad ne dažną) žodį Lietuva. Kas ta Lietuva nežinojau, 
bet ma niau, kad tai turėtų būti kažkokia vieta. O ta vieta 
geriau siai tiktų tarp pašiūrės ir vartų ant spalių krūvos, 
supiltos prie pinučių tvoros. Užsiropšti ant tos krūvos, 
šokinėji, liumpčioji ir skanduoji Lie-tu-va, Lie-tu-va.. 
O kvepia li nais! Ypač kai rudenį užpila šviežių spalių...

Vakarais leidžiantis saulei, užsilipdavau ant tos 
„lietuves“ ir per tvoros viršų žiūrėdavau, kaip saulė 
pamažu slenka že myn pro amerikono Janulio bulvinės 
raudoną čerpių stogą, kaip praslysta pro Skriaudžių 
bažnyčios bokštus ir nusmen ga į žemę kažkur visai 
netoli už šventoriaus medžių. Ne kartą buvo kilęs 
noras, kol šviesu, nueiti į tą vietą, palaukti, kol leisis, 
ir pažiūrėti, kaip ji ten sulenda į žemę.

Bet nenuėjau. Tik ne todėl, kad bučiau abejojęs, 
kaip tą vietą rasti arba kaip paskui namo pareiti. Kad 
galima toli nueiti dar nežinomu keliu, orientuojantis 
pagal saulę ir medžius, kartą įrodžiau. Daug vėliau. 
Pirmą savo kelionės į mokyklą dieną.

Tos dienos rytą mus tris giminaičius močiutė 
Matjošienė išvedė į mokslus. Gražiai nuėjom, močiutės 
globojami, ypač per miestelį gražiai tipenom susikibę už 
rankučių. Ir man pasidarė gėda. Kad daugiau kas mane 
šitaip už ran kutės vedžiotų!.. Todėl namo pasiryžau 
pabėgti ir pareiti vienas visai kitais keliais.

Po pamokų prie paradinių durų laukė močiutė. 
Kazys su Vida nuėjo ir „prisidavė“, o aš, išbėgęs pro 
kiemo duris, moviau į priešingą pusę tolyn nuo plento, 
nuo miestelio, į laukus. Ėjau per pievas, dirvonus, 
tiesiai, orientuodamas kryptį namų link pagal saulę 
ir Veiverių bažnyčios bokš tą, kol pamačiau Lapinsko 
alksnyno medžių viršūnes. Nuo ten man kelias jau buvo 

Kęstutis Orinas
1936 - 2019
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aiškus, nes už alksnyno nuo kal nelio namus pamačiau.
Parėjau ir laukiu, kada tie sugrįš. Sugrįžo negreit. 

Išsi gandę, manęs ieškoję. O aš negalėjau juoku tverti, 
bet ne išsidaviau, jaučiau – galiu pančiu gauti.

Prasidėjo mokslai. Matyt, dar buvau nesubrendęs 
„objektyviai“ suvokti mokslo reikšmės, nes nepasižymė-
jau stropumu ir pavyzdinga drausme. Stropumą 
„ugdžiausi“ daug metų, bet jis „užaugo“ tik tiek, kiek 
būdavo ne išvengiamai būtina.

Nuo pat pradžių turėjau gerą, neglostančią, 
griežtą, bet labai teisingą ir dorą pirmąją mokytoją 
Mariją Vainikonienę. Kartais, būdavo, atverčia mano 
„diktantą“ arba kitą kokį sąsiuvinį ir trumpai įvertina: 
„Kiaulių knisykla“. Taigi buvau priverstas imtis tvarkos 
ir ... to stropumo.

Su drausme išėjo geriau. Mat atėjęs į mokyklą 
sunkiai supratau, kad kalbėtis per pamokas negalima. 
Buvau keliskart perspėtas, bet vis tiek nesupratęs, 
gavau antausį. Įver tinau, kad mokytojos maža rankutė 
neblogesnė nei mo kyklos mušeikų, su kuriais jau buvau 
spėjęs susipešti. Po antausio supratau, kad per pamokas 
kalbėtis negalima.

Trečioje ar ketvirtoje klasėje (tada gimnazijos 
skyriuje) dar teko visą savaitę per kiekvieną pertrauką 
klūpoti ant žvyro lauke prie sienos ar koridoriaus kampe 
ant žirnių, jei oras būdavo blogas. Ir niekas kitas čia 
nekaltas, jei pa bėgęs iš pamokų čiuožinėjau ant ledo.

Bausmės mokykloje buvo konkrečios, niekas 
nesiceremonijo ir neįkalbinėjo, neprašinėjo pasitaisyti. 
O kam bausmės nepadėdavo, išsikvietęs direktorius 
trumpai pa sakydavo: „Arba mokaisi ir neišdykauji, 
arba eini tėve liams padėti“.

Niekas nesiceremonijo ir sporto aikštyne. Mokyklos 
kieme visada visiems buvo prieinamos kopėčios, 
kar tis, skersinis, lygiagretės, šuoliaduobė. Nukrisi, 
susižeisi – tavo reikalas. Kitą kartą būsi atsargesnis. Per 
kiekvieną pertrauką lėkdavome kur nors pasikarstyti ar 
pažaisti su kamuoliu. Mokytojai ir direktorius nebijojo 
būti apkaltin ti, jei kas nukristų ir susižeistų. Tai ugdė 
savarankiškumą, atsargumą ir gebėjimą galvoti apie 
save, todėl ir neišaugo me „šiltnaminiais“.

Mokykloje mokymas taip pat buvo konkretus. Veltui 
ge resnių pažymių mokytojai niekam nerašydavo. Na, 
mies telio mokytojų panelėm gal ir buvo kiek pakeltos 
girnos. Mat tada mokinys nebuvo laikomas mokytojo 
darbdaviu. Mokytojas nebuvo kaltinamas už tai, jei 
dalis mokinių atkrisdavo. Galbūt čia,Veiveriuose, dar 
nebuvo išblėsusi šio se patalpose veikusios garsiosios 
Veiverių mokytojų semi narijos dvasia.

Kur stoti, baigus mokyklą, negreit apsisprendžiau. 
Ar čiausia prie širdies buvo literatūra ir žurnalistika, 
dar ir teisė. Bet žinojau, kad, tapęs žurnalistu, turėsiu 
iki koktumo garbinti partiją, vyriausybę ir kolūkius... 

Galvojau studijuoti teisę, bet persigalvojau, o nuvežęs 
dokumentus į Veterinarijos akademiją, pajutau 
nelabai man draugingą aplinką – stojo daug visokių 
demobilizuotų, uniformuo tų... Neįstojau. Liko tik 
armija.

Kad stosiu į Kauno medicinos institutą apsisprendžiau 
pirmą tarnybos kariuomenėje žiemą mokomajame 
batali one. Vieną speiguotą žiemos rytą per patį 
saulėtekio šaltį toks fatališkas ir žaibiškas iš pirmo 
žvilgsnio sprendimas trenkė man į galvą. Eidamas 
su glėbiu malkų krosniai kū renti mokomoje klasėje, 
išgirdau keistą garsą. Jis primi nė šaltyje virš apsnigtų 
laukų paklydusio ir pajutusio žūtį paukščio šauksmą. 
Apsidairiau ir pamačiau sunkiai sun kiai kylantį į viršų 
nudengto mokomojo tanko patrankos vamzdį. Supratau, 
kad taip šiurpinančiai kaukia peršalęs pakeliamojo 
mechanizmo metalas. Įsižiūrėjau: priešais – pabaisa, 
visada galinti pradėti spjaudyti pusmetrio ilgio ir pusę 
centnerio sveriančiomis plieno „kulkomis“, kurios, 
pramušusios kito tanko šarvą ar kokią sieną, viduje 
dar ir sprogsta. O šitie ledais apšalę vikšrai – tikri 
plieninio dino zauro dantys. Net pajutau, kaip tokiame 
šaltyje skaudėtų, jei šitie vikšrai, prispaudę prie gruodo, 
pamažu rėpliotų per trupančius kaulus. Ir mintyse 
pasakiau: „Kiek man liko gyventi, tai gyvensiu ne 
žmonių žudymui, o jų skausmo palengvinimui, būsiu 
gydytojas, toks kaip Veiverių dakta ras Urbonavičius“.

Prasidėjo mokslai. Netrukus įsitikinau, kad ir 
farmacijos mokslai yra įdomūs, ypač tos disciplinos, 
kurios daugiau sia siejosi su medicina: mikrobiologija, 
farmakologija, fi ziologija. O farmacinė chemija tai 
buvo ir visas farmacijos stuburas. Tikriausia ir dabar 
ji neprarado savo lygio, nes tik ji išlaiko savo aukštyje 
farmaciją ir aiškiausiai brėžia ta koskyrą tarp mokslo ir 
reklamos paviršutiniškumo.

Nemažai ką malonaus ir svarbaus primena tuometis 
Kaunas su dažnai matomu, vis jaunimo apsuptu, 
dailininku A. Žmuidzinavičiumi, su į Laisvės alėją 
vakarais išeinančiais pasivaikščioti „užsieniečiais“ 
– garsiu tautodailininku L. Truikiu su žmona, su vis 
kažkur skubančiu, besiplaikstan čia barzda ir lengvai 
apsirengusiu Žemės ūkio akademijos profesoriumi V 
Ruokiu, su ramiai alėja vaikščiojančiu ak toriumi A. 
Gabrėnu...

Ir tuometė Mickevičiaus gatvė ir instituto rūmai – 
er dvūs, vėsūs, kažkokie iškilmingi su savo ikikariniais 
terasiniais laiptais, su daugybe juose vaikščiojusių ir 
vaikš tančių garsių žmonių, dvelkte dvelkė kultūra ir 
anuomete tarpukario Lietuvos dvasia.

Rūmų antrame aukšte, Fiziologijos katedroje, vaikš-
tinėjo neaukštas, pliktelėjęs, senoviniais akinukais, 
dar prieškarinės Lietuvos įžymybė akademikas V. 
Lašas. Virš šios patalpos, pačiame viršuje, palėpėje, 
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docento J. Raubos bute kartais matydavome keistokos 
išvaizdos jauni kaitį – S. Nėries sūnų Balanduką. Vėliau 
toje palėpėje do centas A. Kaikaris įrengė Farmacijos 
muziejų. Gerokai vėliau kartą čia apsilankęs amerikonas 
paprašė jį parduo ti, siūlydamas milijoną dolerių. Tas 
milijonas būtų seniai išgaravęs, o dabar turime unikalų 
Europoje ir pasaulyje Farmacijos muziejų, ir jame 
įsikūnijęs gyvena docento A. Kaikario atminimas.

Atėjo penktas kursas. Praktika. Daugelis dalykų 
pradėjo kartotis, o laukto stebuklo nei doc. V. Brasiūnas, 
nei farmakologai nepateikė. Supratau, kad to stebuklo 
nėra. O pradėjęs dirbti, – kad ir gydytojo profesija 
ne stebuklingesnė už provizoriaus ir kad abiejų 
profesijų sėkmė pri klauso nuo to, kaip pats atrasi jos 
turinį. Pamačiau, kad yra gydytojų, nemylinčių savo 
profesijos, darbo ir ligonio, užvaldytų tuščios ambicijos 
ir godulio. O aš taip pat turė jau diplomą ir profesiją labai 
artimą tai, apie kurią svajo jau. Beliko tik savo darbu tai 
profesijai suformuoti kūry binį turinį.

Trečiaisiais darbo metais buvau išsiųstas pusmečiui į 
Maskvą tobulintis, o metų gale (1966 m.) gavau pasiū-
lymą vykti dirbti į Alytų centrinės vaistinės vedėju. 
Tai atitiko mano slaptą svajonę, kada nors bent kiek 
padirbė ti Alytuje, nes šis miestelis, kažkada matytas 
važiuojant į farmakognozijos praktiką, pasirodė 
gražiausias Lietuvoje. Bet čia laukė ne vien gamtos 
grožis, bet ir kalnai darbų. Rajone reikėjo kuo greičiau 
perkelti 3 vaistines iš privačių patalpų į valdiškas. 
Krokialaukyje ir Miroslave beveik partizaniškais keliais 
suremontavome senas, apleistas kle bonijų patalpas prie 
ambulatorijų. Po kiek laiko Krokia laukyje net vietinį 
centrinį šildymą įrengėme.

Man atvažiavus, Alytuje buvo 17 tūkstančių 
gyventojų, o po kelerių metų iš miestelio jau darėsi 
miestas su atski rais mikrorajonais, kuriuose reikėjo ir 
vaistinių.

Iki 1990 metų mieste, turinčiame jau beveik 80 
tūkstan čių gyventojų, atsirado 6 vaistinės. Trūko dar 
kelių vaisti nių ir pirmos grupės vaistinių punktų, bet 
planus jau pa koregavo ne farmacinė logika, o komercijos 
interesai. Ir jie buvo ne vaistininkų, bet farmacijos 
srityje patyliukais išdygusių ir ėmusių šeimininkauti 
nežinia kieno kapitalo patikėtinių. Ėmė dygti vaistinės, 
viena kitą rydamos ir pa siryžusios užsirioglinti viena 
kitai ant galvos, ten, kur prekybiniu atžvilgiu buvo geros 
vietos, o vaistinių steigimo taisyklėse nebuvo numatyta 
jokių automatiškai veikian čių priemonių vaistinių 
išdėstymo tolygumui užtikrinti ir tam, kad neliktų be 
vaistinių kaimo žmonės. Užtat lauki nio kapitalizmo 
begėdiškam šeimininkavimui atsivėrė galimybė, kaip 
kokiam paukščių gripui pavasarį, ir jis įsime tė terioti 
subalansuotą, bet pažeidžiamą farmacijos kūną, nes 
atėjo su sava (ne)morale ir tik pelno siekimo troškuliu.

Bet neišeina nutylėti ir neįvertinti tokio kapitalizmo 
pranašumo prieš buvusią socializmo karikatūrą, 
išgyven dinant žodžius „blatas“ ir deficitas. Čia tai jau 
tikrai net toks kapitalizmas yra akivaizdi pažanga.

O šiaip liūdnoka, nes vaistininkystėje dabar nekrei-
piama dėmesio į tai, kad net caro laikų ir tarpukario 
Lie tuvos kapitalizme buvo ki tokios taisyklės. Jos nelei-
do kiekvienam turtuoliui, kaip kokiam pralobusiam 
Gariūnų berniukui, ateiti į vaistininkystę, įsigyti kiek 
tik nori vaistinių, nustum ti į šalį moralę, o prireikus ir 
mokslininkus, įvesti savo tvarką, kurti vaistinių gru-
puotes, dusinti ir šluoti kon kurentus, lipdyti vis stam-
besnes monopolines firmas, kurios galop tarsi briedžių 
ragais susirems, o kas išliks, ga lės jau netrukdomi kelti 
kainas. Gal tada jau nereiks net per radiją ir televiziją 
kas pusvalandį garsiau už kitus šauk ti: „Didžiausios 
nuolaidos, geriausi patarimai!“

Jau buvome liudininkai kaip dužo netikri dievai ir 
subliūškę krito nuo arenos ant melo pagrindų nulipdyti 
„kinkongai“. Todėl linkiu skaitytojui kantrybės 
išgyventi galimus pažeminimus, skriaudas ir neteisybes 
ir turėti vil ties pamatyti, kaip vėl laimi protas, mokslas 
ir tiesa.

Tokia viltis man ir suteikė jėgų parašyti šią knygą. 
Išsipildė paskutinė, pastaruoju laiku ir didžiausia, 
mano gyvenime svajonė. Už tai esu dėkingas dviem 
žmonėms: pusbroliui Kazimierui Gustaičiui, įteigusiam 
mintį parašyti knygą apie savo kaimą, ir žmonai Birutei, 
parengusiai knygą spaudai ir pasirūpinusiai jos leidyba.

Išėjusiems

Tyliai groja vargonai vidurnakčio dainą,
Žiūri žvaigždės ir saugo tuščiuosius laukus.
O metai vis eina ir eina, ir eina;
Ir plaukia iš sutemų rūkas kraupus.

Jau užmiršo laukai jūsų žingsnius ir balsa.
Jūsų prakaito kvapas seniai jau pranyko iš čia.
Jūsų žodžiai ir posakiai ramūs ir skalsūs
Gal tik medžiuos nebyliai suošia nakčia.

Jau svetimos stirnos žiubrena krūmokšnį
Jūsų buvusių sodų nykiuos pakraščiuos
Ir geria jau vandenį kitą – ne jūsų upokšnių,
Ir klajūnė gegutė ne jūsų vargus čia skaičiuos.

Jau esat lyg aidas, lyg piliakalnių balsas
Po traktorių ratais, po kojom žmonių svetimų,
Jūsų giesmės ir dainos, vestuviniai valsai
Čia atskrieja pūgom, bet neranda namų.

LFS Valdyba reiškia nuoširdžia užuojautą Velionio 
šeimai ir artimiesiems.
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farmacijos skyriaus leidžiamo žurnalo „Vilniaus 
farmacijos žinynas“ redaktoriumi. Tai buvo pirmasis 
Rusijos imperijoje žurnalas farmacijos klausimais. 
Deja, jo leidimui pristigo lėšų ir buvo išleisti tik 8 
numeriai. Didžiulę žurnalo dalį užėmė paties J. R 
Volfgango rašyti straipsniai.

1823 m. J. F. Volfgangas buvo išrinktas Maskvos 
Gamtos tyrinėtojų draugijos nariu ir jam buvo 
suteiktas tos draugijos kolegijos tarėjo laipsnis. Tais 
pačiais metais jis buvo išrinktas Vienos Leopoldo 
Karolio Mokslų akademijos garbės nariu. 1825 m. 
Vilniaus universiteto vadovybė jį paskyrė mokslinių 
problemų sprendimo komiteto nariu, o 1829 m. 
suteikė jam labdarybės reikalų valdybos nario vardą.

1830 metais J. F. Volfgangas buvo apdovanotas 
garbės ženklu „Už gerą darbą“, o truputį vėliau – 
Vladimiro ketvirtojo laipsnio ordinu.

1831 m. pabaigoje uždarius universitetą, J. F. 
Volfgangas išėjo į pensiją, dar dvejus metus dirbo 
Vilniaus universiteto vaistinėje. 1833 m. rudenį J. 
F. Volfgangas su šeima persikėlė gyventi į savo ūkį 
Paluknyje (Trakų raj.), kur išgyveno iki pat savo 
mirties 1859 m. gegužės 17 d.

Gyvendamas Paluknyje J. F. Volfgangas ir toliau 
dirbo mokslinį darbą: tyrinėjo apylinkių florą, rinko 
herbarus, rašė mokslinius straipsnius, nemokamai 
gydė apylinkės kaimiečius.

J. F. Volfgangas buvo labai darbštus, plataus 
akiračio mokslininkas, kuklus, jautrus, teisingas ir 
principingas. Jis buvo visų mėgiamas ir gerbiamas. 
Dirbdamas universitete, dažnai slapta šelpdavo 
neturtingus studentus. J. F. Volfgangas domėjosi 
įvairiomis mokslo šakomis: medicina, farmacija, 
farmakologija, chemija, botanika, zoologija ir kt. 
Labiausiai buvo pamėgęs botaniką. Yra palikęs 
daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių ir kitų darbų. 
Floristiniu požiūriu daugiausiai tyrė Vilniaus, 
Verkių, Dubingių, Trakų, Paluknio, Jašiūnų ir Pinsko 
apylinkes, kuriose rado daug naujų, iki tol Vilniaus 
krašte nežinomų augalų rūšių. Jis palaikė ryšius su 
Žemaitijoje dirbusiu botaniku kun. Pabrėža ir kt. 
Nemaža dalis J. F. Volfgango surastų ir aprašytų 
rūšių augalų yra išnykę ir Lietuvoje ne aptinkami. 
J. F. Volfgangas labai kruopščiai tyrinėjo vandens 
augalus ir ištyrė dvi didžiausias jų rūšis: plūdes 
(Potamogeon) ir maurabragius (Chara). 1825 m. 
apie plūdes jis parengė didelę monografiją, kurioje 
pateiktos visos Žemės rutulyje tuo metu žinomos 
plūdžiu rūšys. Ji buvo iliustruota puikiais iš natūros 
pieštais piešiniais, kuriuos piešė J. F. Volfgango 
padėjėjas, meno mokyklos mokinys A. Jankevičius. 

Tačiau dėl gausių iliustracijų jos rengimas spaudai 
ilgai užtruko ir pati monografija dingo. Išliko 
tik monografijos piešiniai, kurie dabar saugomi 
Maskvos Gamtos tyrinėtojų draugijos bibliotekoje. 
Jų yra 72, jose nupieštos 33 plūdžių rūšys, antroje 
paveikslų pusėje J. F. Volfgango ranka užrašytos 
augalų radimo vietos: Verkiai, Dubingiai, Neries 
upė, Vokės upė, Gulbinų ežeras ir kt.

J. F. Volfgangas surinko didžiulį plūdžių herbarą, 
kurio didelė dalis yra saugoma Vilniaus universiteto 
Botanikos katedroje ir Kijeve, Ukrainos mokslų 
akademijos Botanikos institute. Literatūroje yra 
nurodymų, kad J. F. Volfgangas yra parengęs 
3 monografijas apie augalus: menturdumblius, 
asiūlius ir orchidinius. J. F. Volfgangas buvo 
pasaulyje žinomas botanikas. Jo atminimui pasaulio 
mokslininkai Volfgango vardu pavadino augalų 
rūšis: Pulsatilla wolfgangiana (Volfgango šilagėlė), 
Polygala wolfgangiana (Volfgango putokšlė), 
Hieracium wolfgangi (Volfgango vanage), Mentha 
wolfgangiana (Volfgango mėta) ir kt.

Johanas Fridrichas Volfgangas palaidotas Vilniuje, 
Pohuliankoje (dabartinių santuokos rūmų teritorijoje, 
Čiurlionio gatvėje). Jis buvo protestantas. Paminklas 
pokario metais, vykdant statybas, perkeltas į Rasų 
kapines.

Volfgango sūnus Ksaveras Volfgangas, medicinos 
mokslų daktaras, gyveno Druskininkuose.

Profesoriaus Amžino poilsio vietą Vilniaus Rasų 
kapinėse kasmet aplanko ir prižiūri LFS nariai, 
o LFS XXXIV suvažiavimas  bus pašvęstas jo 
įkurtos farmacininkų draugijos 200 metų sukakčiai 
pažymėti.

pro MeMoria

Johanas Fridrichas Volfgangas gimė 1776 m. 
liepos 17 d. Ukrainoje, Podolėje (Kamenec Podolsko 
raj.), Lozovojes dvare.

Senoji Volfgangų karta buvo Niderlandų 
kunigaikščiai. Karų ir neramumų paveiktas J. 
F. Volfgango prosenelis persikėlė į savo dvarą 
Prūsijoje. Čia gimė ir augo būsimo profesoriaus 
tėvas Johanas Volfgangas. Jis persikėlė į Podolę, 
Lozovojes dvarą. Buvo išsilavinęs žmogus, mokėsi 
Karaliaučiaus, Jenos ir Halės universitetuose, turėjo 
filosofijos bei medicinos mokslų daktaro laipsnius.

Johanas Fridrichas buvo jauniausias vaikas 
šeimoje – tryliktas. Aštuoni Volfgangų vaikai mirė 
ankstyvoje vaikystėje. Tėvas, garsus gydytojas, buvo 
pakviestas į Gardiną, tačiau iš čia netrukus persikėlė į 
Naujuosius Trakus, o iš jų į Lydą. Volfgangai priprato 
prie naujos vietos, išmoko kalbą. Tėvas Johanas mirė 
nuo karštligės 1793 m.

Johanas Fridrichas Volfgangas buvo atiduotas į 
pijorų vienuolyno pensionatą Ščiučine. Pensione jį 
globojo kun. L. Brenas, išsilavinęs chemijos srityje. 
1792-1796 m. vienuolyno vaistinėje jis mokė J. 
F. Volfgangą farmacininko specialybės. Vėliau 
globėjo padedamas J. F. Volfgangas įstojo į Vilniaus 
universitetą.

Buvo labai darbštus ir pareigingas studentas. 
Universitetą baigė 1801 m., gaudamas farmacijos 
magistro laipsnį. Grįžo į Ščiučiną, kur metus dirbo 
Pijorų vaistinės vedėju. 1802 m. buvo pakviestas 
į Vilnių vadovauti mažamečių Vagneriu vaistinei. 
1804 m. rudenį tapo Vilniaus universiteto vaistinės 
vedėju, taip pat dirbo mokslinį darbą, tyrinėjo sieros 
vandenilį. Už veikalą „Apie sieros vandenilio dujas“ 
1807 m. J. F. Volfgangui buvo suteiktas filosofijos 
daktaro laipsnis.

Tais pačiais metais Vilniaus universiteto vadovybė 
pakvietė J. F. Volfgangą privačiai skaityti universiteto 
studentams farmacijos kursą, o kiek vėliau jis buvo 
paskirtas adjunktu šiam kursui dėstyti.

1810 m. universitete įsteigta Farmacijos ir 
farmakologijos katedra, J. F. Volfgangas buvo 
paskirtas šios katedros ekstraordinariniu profesoriumi, 
o 1822 m. – Farmacijos, farmakologijos ir teisminės 
medicinos profesoriumi. Juo dirbo iki universiteto 
uždarymo po 1831 metų sukilimo.

J. F. Volfgangas gerai išmanė savo specialybę, 
gamtos mokslus ir chemiją, sekė naujausią literatūrą 
ir mokslo naujienas, buvo didelis eruditas. Ir 
toliau dirbdamas universiteto vaistinės vedėju 
nemažai laiko su studentais praleisdavo vaistinėje. 
Jo pastangų dėka universitete buvo įsteigtas 
farmakologijos kabinetas ir turtinga farmacijos 
laboratorija, imta tirti vaistų formų ir preparatų 
gamybą, augalų panaudojimą gydymui. 1815 m. tyrė 
Biršto no mineralinius šaltinius.

Profesorius palaikė glaudžius santykius su 
Rusijos ir užsienio šalių mokslininkais. 1811 m. jis 
tapo Varšuvos Žemės ūkio draugijos nariu, Vilniaus 
labdarybės draugijos nariu, aktyviai bendradarbiavo 
šios draugijos leidžiamame žurnale „Labdarybės 
reikalai“ (lenkų kalba). 1817 m. J. F. Volfgangas 
buvo išrinktas Ekonominio komiteto prie Vilniaus 
universiteto nariu, o po poros metų – Peterburgo 
Farmaceutų draugijos nariu.

1819 m. Vilniaus medicinos draugijoje J. F. 
Volfgango iniciatyva buvo įsteigtas farmacijos 
skyrius. Vaistininkai susipažindavo su farmacijos 
naujovėmis, kėlė kvalifikaciją. Volfgangas tapo 

PROF. JOHANO FRIDRICHO
VOLFGANGO 160-SIOS MIRTIES 

METINĖS
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Santa Maria Novella vaistinė – tai 
seniausia pasaulyje veikianti vaistinė, 
turinti net 800 metų senumo receptus. Ši 
vaistinė tikriausiai yra seniausia vis dar 
veikianti vaistinė pasaulyje ir, žinoma, 
seniausia Italijoje. Ji buvo įkurta 1221 m., 
Kai vienuolės iš greta esančios Santa Maria 
Novella bazilikos pradėjo auginti vaistažoles, 
kad būtų pagaminti balzamai, tepalai ir 
kiti vaistai savo ligoninei. Aukščiausia jų 
produktų kokybė tapo plačiai žinoma, o 
XVIII a. buvusi uždara vaistinė atidarė duris 
visuomenei.

Šiandien vaistinė vis dar naudoja 
tradicinius vaustų paruošimo metodus ir 
vis dar naudoja produktus, reikalingus 
originaliems vienuolių receptams pagaminti. 
Ypač atkreiptinas dėmesys į “Aceto dei Sette 
Ladri” arba „Seven Thieves Ecegar“. Šios 
kvapiosios druskos įgijo neįprastą pavadinimą 
iš septynių vyrų grupės, kuri maro metu 
apiplėšė lavonus. Jiems buvo pasakyta, kad 
jie turi išsimaudyti stipriame vynuogių acte, 
kad apsisaugotų nuo maro (blogų kvapų ir 
„miasmos“, kuri, kaip manoma, buvo ligos 
priežastis).

Kitas vaistinės produktas - tai Carta 
D’Armenia („Armėnijos popierius“), 
gaminamas nuo mažiausiai 16 amžiaus. 
Tai popierius, mirkomas dervų ir rytietiškų 
prieskonių mišinyje. Jis sudega be liepsnos, 
skleisdamas specifinį smilkalų kvapą.

Pati vaistinė yra įsikūrusi nepaprastame 
originaliame pastate, kurio patalpos yra su 
skliautinėmis lubomis, papuoštomis auksu 

ir freskomis. Oficinoje – marmuro grindys, 
languose vitražai, o riešutmedžio spintose 
eksponuojami vaistinės indai, antikvarinė 
vaistinės įranga, svarstyklės, grūstuvės. 
Vaistinėje yra muziejus, kurį galima lankyti 
tam tikromis valandomis. Čia yra vertinga 
antikvarinių terakotos indų kolekcija, 
o pačioje oficinoje rodomi gražiausi 
antikvariniai daiktai.

Darbuotojai gali mielai atsakyti į jūsų 
klausimus. Gaminami produktai aprašyti 
įvairiomis kalbomis, o didelis kompiuterinis 
ekranas leidžia klientams skaityti kiekvieno 
produkto istoriją. Šeimininkai nori jus 
supažindinti su odekolonų kvapais ir su visais 
skirtingais subtiliais jų pavadinimais. Čia 
gaminami ir muilai, turintys skirtingas spalvas 
ir kvapą. Pavyzdžiui, violetinis muilas turi 
ypatingų gydomųjų savybių. Kainos yra labai 
didelės, bet jos siejamos su gaminių aukšta 
kokybe.

Čia verta apsilankyti, kad pamatytumėte 
išskirtinį interjerą - tai buvusi popiežiaus 
rezidencija, kuri yra puošni ir miela.

Adresas: Via della Scala 16, 50123, 
Florence, Italy. Darbo laikas – 9.00-20.00.

SENIAUSIA PASAULYJE VEIKIANTI 
VAISTINĖ FLORENCIJOJE
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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 gegužės 1 d.

mailto:taredas@gmail.com
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