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Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus Kaune
Iš knygos „The Pharmacy: Windows of History“, Basel, 1996.
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Minčių aruodas

Nauji metai jau atėjo,
O senieji prisiminimuos paliko.
Jie atguls į istorijos lapus
Ir į mūsų širdies kampelius.

Kiekvieni metai - tai vienas
Mūsų gyvenimo knygos lapas,
Surašytas mūsų prakaitu
Ir patvirtintas vargo antspaudu.

Jaunam žmogui nauji metai –
Nauji sumanymai ir mastai,
Startas kūrybiniams pakilimui
Ir valio ad astra darbų maršrutui.

Senam Naujųjų metų atėjimas –
Metų naštos pasunkėjimas,
Prisiminimas pasvarstyti gyvenimo prasmę
Ir visų praeities poelgių atsakomybę.

                   Jonas Steikūnas

Sveiki
sulaukę
Naujųjų
2018-jų, 
Lietuvos 
Valstybės 
Atkūrimo 
100-mečio

metų!
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MIELOS KOLEGĖS IR
MIELI KOLEGOS!

S v e i k i n u  v i s u s 
„Lietuvos farmacijos 
žinių“ žurnalo skaitytojus, 
sulaukus dvigubo žurnalo 
numerio, kuris išėjo iš 
spaudos 2018 metų 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 interviu su 
vaistininkų Arvydu Šneideriu apie farmacijos sektoriaus 
aktualijas. Skaitytojams pateikiame medžiagą iš LFS 
XXXII-ojo suvažiavimo. Žurnale patalpinti fotoreportažai 
iš Latvijos farmacininkų draugijos 12 kongreso ir  8-osios 
Tarptautinės konferencijos, kuri vyko Kaune Farmacijos 
fakultete.

Farmacijos istorijos mėgėjai galės susipažinti su 
„Farmacijos žinių“ žurnalo aprašomais įvykiais prieš 80 
metų ir su vaistininkais, dalyvavusiais Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės kūrimo veikloje. Skaitytojai susipažins 
su dr. Reginos Žukienės memuarų tęsiniu. Patalpinti 
sveikinimai jubiliatams.

Žurnale patalpinta informacija apie įdomų farmacijos 
muziejų-istorinę vaistinę Taline (Estija).

Tradiciškai pateikiama medžiaga apie užsienio 
farmacijos naujienas bei oficiali kronika.

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

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

Pagarbiai,
prof. habil.dr. Eduardas Tarasevičius

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

specialistams, tęsia „Farmacijos žinių“
(1923-1940) tradicijas

Vyr. redaktorius prof. habil. dr. Eduardas Tarasevičius

REDAKCINE KOLEGIJA
Vaist., gyd. Laimis Akramas, klinikine farmacija, mikrobiologija; 
doc. dr. Zita Barsteigienė, farmakognozija; dr. Romualdas Basevičius, 
farmakologija; prof. dr. Jurga Bernatonienė, vaistų technologija; prof. 
dr. Liudas Ivanauskas, toksikologinė chemija, vaistų technologija; 
doc. dr. Rimantas Klimas, vaistų technologija; doc. dr. Romaldas 
Mačiulaitis, klinikinė farmacija, farmakoterapija; doc. dr. Tauras 
Antanas Mekas, farmacijos istorija, socialinė farmacija; doc. dr. 
Vaidas Skyrius, socialinė farmacija; prof. habil. dr. Paulius Vainauskas, 
toksikologinė chemija; dr. Regina Žukienė, farmacijos istorija, 
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REDAKCINĖS KOLEGIJOS KONSULTANTAI
Doc. dr. Algis Baranauskas, socialinė farmacija; doc. dr. Jurga 
Bernatonienė, vaistų technologija; doc. dr. Vidmantas Dirsė, organinė 
chemija; doc. dr. Valdas Jakštas, farmakognozija; doc. dr. Audronis 
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interviu

INTERVIU SU VAISTININKU, LFS GARBĖS NARIU  
ARVYDU ŠNEIDERIU 75-MEČIO PROGA

Gerbiamas Kolega, 
priimkite nuoširdų svei-
kinimą garbingo Jubi-
liejaus proga. Linkime 
puikios sveikatos ir sėk-
mingai derinti darbo 
bei laisvalaikio grafikus. 
LFŽ žurnalo skaityto-
jams bus malonu sužinoti 
apie Jūsų gyvenimo ir 
profesinės veiklos svar-
biausius etapus.

Kokia buvo Jūsų gyvenimo svajonė ir kas paska-
tino rinktis vaistininko profesiją?

Gimiau 1943 m. sausio pirmą dieną Eržvilko 
miestelyje Jurbarko rajone. Mano svajonė buvo jūra. 
Tačiau supratęs, kad su savo biografija į plačius 
vandenis neišplauksiu, pasirinkau farmaciją. Taip 
apsispręsti mane paskatino Eržvilko vaistininkė.

Kokie prisiminimai išliko iš farmacijos studijų ir 
pirmųjų profesinės veiklos metų?

1961 m. baigęa Eržvilko vidurinę mokyklą, 
įstojau į Kauno medicinos instituto (KMI) farmacijos 
fakultetą. Čia sutikau puikius draugus ir dėstytojus, 
įsijungiau į studentų mokslinę draugiją, dalyvavau 
visuomeniniame gyvenime. Studijų metu man patiko 
ne tik įvairios chemijos, bet ir farmakognozija. Ši 
aplinkybė mane paskatino aukštesniuose kursuose 
atliekant praktikas tirti Lietuvos vaistinius augalus. 
Egzistavusios politinės sistemos teisės aktai neleido 
man laiku baigti farmacijos stidijas. 1964 m. teko 
nutraukti mokslą, nes buvau pašauktas į Tarybinę 
armiją, kurioje teko tarnauti 3,5 metų. Atsižvelgiant į 
tai, kad turėjau nebaigtą farmacinį išsilavinimą gavau 
batalijono medicinos punkto vaistinės vedėjo pareigas. 
Taigi teko būti ir vaistininku, ir sanitaru, ir felčeriu. 
Gaminau ne tik vaistus (netgi sterilius), bet ir teko 
atlikti chirurgines procedūras (susiūti žaizdas, atverti 
pūlinius, traukti dantis). Atitarnavęa armijoje grįžau 
į KMI tęsti studijas. Gavęs provizoriaus diplomą 
buvau paskirtas į Jurbarko rajono centrinę vaistinę. 
Čia dirbau receptaru, vėliau vedėjos pavaduotoju. 
Be to, papildomai įsidarbinau Eržvilko vidurinėje 
mokykloje ir ten dėsčiau 7-11 klasių mokiniams 

chemiją. Šiuo laikotarpiu susipažinay su nuostabiu 
žmogumi provizoriumi Vytautu Sedelskiu, kuris buvo 
Vyriausios farmacijos valdybos Kauno tarprajoninės 
kontoros valdytojas. Vieno mūsų susitikimo metu jis 
pasakė, kad jam reikalingas specialistas vadovauti 
Raseinių rajono centrinei vaistinei.

Iki šiol Jūs dirbate Raseinių vaistinėje. Kaip 
sekėsi darbas naujoje vietoje, kokias funkcijas teko 
atlikti šioje vaistinėje?

Taigi nuo 1970 m. lapkričio mėn. pradėjau 
dirbti Raseinių senojoje vaistinėje.  Ši vaistinė 
vadovavo ir mažesnių miestelių vaistinėms. Man 
vadovaujant Raseinių rajono centrinei vaistinei 
buvo atkurta Girkalnio vaistinė, vėliau pastatytos 
naujos vaistinės Viduklėje, Girkalnyje, rekonstruotos 
vaistinės Šiluvoje, Nemakščiuose, Betygaloje. Man 
teko įgyvendinti didžiausią projektą – per dvejus 
metus pastatyti ir įrengti Raseinių rajono centrinę 
vaistinę (700 m2). Pagal mūsų projektą vėliau buvo 
statomos vaistinės Tauragėje, Naujojoje Akmenėje, 
Lazdijuose. Mūsų vaistinėje vyko pirmasis Lietuvos 
vyriausiųjų provizorių konkursas, lankėsi studentai 
iš Čekoslovakijos, farmacijos fakulteto kursantai, 
užsienio šalių vaistininkai. Prasidėjus vaistinių 
privatizacijai, mes vieni pirmųjų įkūrėme „UAB 
Raseinių vaistinė“. Iš gauto pelno išpirkome akcijas, 
darbas klostėsi gerai, bendravome su kolegomis 
vaistininkais ir gydytojais. 

Kaip keitėsi UAB Raseinių vaistinės darbas 
pradėjus steigtis vaistinių tinklams?

Politikams padarius pataisas farmacijos teisės 
aktuose ir leidus be apribojimų steigtis vaistinių 
tinklams, prasidėjo naujas žiaurios konkurencijos 
laikotarpis. Į vaistinę atvyko „Eurovaistinės“ 
vadybininkai ir pareškė norą perimti vaistinės 
nuosavybę, siūlydami man gerą atlyginimą (net ir 
nedirbant). Jei su jų pasiūlymu nesutiksiu, tai po 
pusės metų vaistinė bankrutuos. Kadangi „berniukų“ 
pasiūlymas man buvo nepriimtinas, tai greitu laiku 
100 metrų atstumu nuo mano vaistinės atsidarė 
trys „eurovaistinės“, trys „Camelia vaistinės“, trys 
„BENU vaistinės“. „Gintarinė vaistinė“. Šios tinklinės 
vaistinės sugebėdavo apeiti teisės aktų reikalavimus, 
vaistai pabrango 2-3 kartus, bankrutavo valstybinė 
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interviu

vaistų prekybos įmonė. Vaistinių tinklų savininkai, 
nebūdami farmacijos specialistais, siekia svarbaisio 
tikslo – pelno, ignoruodami sveikatinimo funkciją.

Kaip Jūs vertinate farmacininkų visuomeninių 
organizacijų veiklą Lietuvoje?

Labai gaila, kad Lietuvoje nėra vieningos 
vaistininkų sąjungos. Kiekviena asociacija, draugija 
dirba tik siauram vasitininkų ratui, o neatsovauja visai 
Lietuvai. Mano nuomone, tik Lietuvos farmacijos 
sąjunga (LFS) atstovauja Lietuvai, nes jos dėka 
mūsų šalis atstovaujama Tarptautinėje farmacijos 
federacijoje (FIP), jos iniciatyva įkurtas „BaltPharm 
Forumas“, priimtas „Vaistininko etikos kodeksas“, 
leidžiamas žurnalas “Lietuvos farmacijos žinios“, 
ginami vaistininkų interesai, rengiant farmacijos teisės 
aktus, vykdomas LFS narių tobulinimas koferencijų 
metu.

2018 metais pažymime Lietuvos valstybės atkūri-
mo 100-metį. Kaip Jūs vertinate dabartinę Lietuvos 
farmacijos sektoriaus būklę?

Dabartinė vaistininkystės būklė, mano požiūriu, 
yra pesimistinė. Vaistinių yra daug, visos įsikūrusios 
didesniuose miestuose. Štai, kad ir Raseiniuose yra 
10 vaistinių, o tikra vaistinė yra tik mūsų vaistinė, 
kuri vykdo ir vaistų gamybą pagal receptus, ir 
teikia paslaugas provincijos gyventojams per 
vaistinės punktus. Man skaudu, kad nelieka vaistinių 
miesteliuose, kur vaistinės buvo per šimtmečius. 
Antai uždaytos Šimkaičių, Seredžiaus, Eržvilko, 
Klausučių vaistinės. Pagrindiniu rodikliu tapo tik 
pelnas ir nelieka vaistinėje sveikatinimo funkcijos. Ir 
kitose ES šalyse miestelių vaistinės nepelningos, bet 
dėl jų sveikatinimo funkcijos jas remia savivaldybės, 
ligonių kasos ar specialūs fondai. Teisingai pasakė 
poetas Justinas Marcinkevičius, kad Lietuvą valdo ne 
partijos, ne asmenybės, o tik pinigai... Kalėdų proga 
gavau gyventojo sveikinimą: „Labai Jums dėkoju, 
kad išsaugojote tikrą vaistinę, kai Lietuva pilna vaistų 
parduotuvių ir vaistų pardavėjų, o ne vaistinių ir 
vaistininkų“. Aš labai norėčiau, kad vaistinės atgimtų 
ir nebūtų vaistų parduotuvėmis, o taptų sveikatinimo 
įstaigomis. Kaimynai lenkai, nusivylę vaistinių tinklų 
veikla, priėmė įstatymą, kuriame įteisinta  vaistinė-
vaistininkui, leidžiant vadovauti dar 3 filialams. 
Man vaistinė – sveikatinimo šventovė. Norėtųsi, kad 
jaunoji vaistininkų karta atkurtų tikrųjų vaistinių 
autoritetą pagal Europos Sąjungos senųjų valstybių 
farmacijos tradicijas, teikiant gyventojams reikalingas 
farmacinės rūpybos paslaugas ir galėtų sėkmingai 
dirbti Lietuvoje, neemigruojant į užsienio šalis.

LFŽ redaktorius dėkoja už vertingas mintys, 
atsakant į pateiktus klausimus.

LFS prezidentas Eduardas Tarasevičius 2000 m. 
sveikina vastinės kolektyvą 200 metų Jubiliejaus proga

2018 m. mane pasveikino Jubiliejaus proga žmona Sofija 
ir kolegos vaistininkai Rimantas ir Kęstutis

Šiluvos gimnazistai Raseinių vaistinėje 2017 m.

Susitikimas su kurso draugais 2016 metais
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iš LFs veikLos

Šių metų spalio 14 d. Vilniuje Lietuvos Edukologijos 
universiteto salėje įvyko Lietuvos farmacijos sąjungos 
XXXII suvažiavimas. Šis suvažiavimas ypatingas, 
nes jo metu buvo perrinkta LFS Valdyba ir Sąjungos 
prezidentas.

Į Lietuvos edukologijos universitetą sugužėjo LFS 
nariai ir svečiai, jų tarpe buvo daug jaunimo - Lietuvos 
sveikatos universiteto studentu. Nuo 10 val. vyko dalyvių 
registracija, o 11 val. universiteto aktų salėje prasidėjo 
suvažiavimas. Dalyviams registracijos metu buvo 
įteiktas naujas „Lietuvos farmacijos žinių“ numeris, 
kuriame buvo išspausdinta suvažiavimo programa. 
Elmex apdovanojo dalyvius savo produkcija – dantų 
pasta suaugusiems ir vaikams.

Suvažiavimui buvo gražiai gėlėmis papuošta aktų 
salė, scenoje buvo pakabintas didelis ekranas, o hole 
įsikūrė suvažiavimo dalyvių registracija ir kai kurios 
firmos reklamavo savo produkciją.

Suvažiavimo atidarymą papuošė muzikinė įžanga, 
kurią atliko Kačionų duetas, vaistininkės Lilitos 
Kačionienės sūnus ir vaikaitis. Sūnus Šarūnas Kačionas 
grojo fagotu, jos vaikaitis Kristupas Kačionas, nors dar 
vidurinės mokyklos moksleivis, bet jau spėjęs laimėti 
pagrindinį prizą tarptautiniame konkurse, grojo obojumi. 

Suvažiavimą atidarė LFS prezidentas, profesorius, 
habilituotas daktaras Eduardas Tarasevičius. Jis 
pasveikino suvažiavimo dalyvius ir paprašė tylos 

LIETUVOS FARMACIJOS SĄJUNGOS 
XXXII SUVAŽIAVIMAS 

(fotoreportažą iš suvažiavimo žiur. 21 pusl.)

minute pagerbti išėjusius Amžinybėn sąjungos narius, 
jų tarpe LFS Garbės narį, ilgametį chemijos farmacijos 
fabriko „Sanitas“ direktorių Henriką Dūdėną, mirusi 
suvažiavimo išvakarėse. Visi suvažiavimo dalyviai 
atsistojo ir susikaupę tyla pagerbė išėjusiu savo kolegas.
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Suvažiavimui pirmininkavo vaistininkas, LFS 
viceprezidentas Kęstutis Ramanauskas ir profesorė 
daktarė Ona Ragažinskienė.

Suvažiavimo darbe dalyvavo svečias iš Lenkijos, 
Lietuvos farmacininkų senas draugas dr. Jerzy Lazowski 
ir iš Didžiosios Britanijos, Londono vaistininkas 
Anatolijus Kostiukevičius.

Pirmoji pranešimą „Lietuvos farmacijos aktualijos“ 
padarė LR Sveika tos apsaugos atstovė Miglė Domeikienė. 
Pagrindinės pranešimo temos buvo rodomos ekrane ir 
tai leido geriau suprasti dėstomą dalyką. Pranešėja 
pažymėjo, kad dabar viena didžiausių Lietuvos 
farmacijos aktualijų yra mažinti vaistų kainas, taip pat 
plėtoti farmacinės rūpybos paslaugas, vykdyti vaistų 
vartojimo stebėseną,  skleisti informaciją gydytojams, 
leisti mažmeninėse prekybos įmonėse gyventojams 
pardavinėti tam tikro, SAM patvirtinto sąrašo, vaistus. 
Ypač daug dėmesio pranešėja skyrė šiam klausimui, nes 
jam nepritaria Lietuvos farmacininkų bendruomenė.

Apie farmacijos įmonių inspektavimą ir patikrinimų 
rezultatus pranešimą perskaitė VVKT viršininko 
pavaduotojas dr. Žydrūnas Martinėnas.

Apie vaistų ir masto papildų kokybės reglamentavimą 
kalbėjo prof. Liūdas Ivanauskas.

Įdomus buvo ir Lietuvos medicinos ir farmacijos 
istorijos muziejaus direktoriaus, docento dr. Tauro Meko 
pranešimas „Farmacijos tradicijų tęstinumas – mūsų 
mokytojų rankose“.

Svečias iš Lenkijos dr. Jerzy Lazowski suvažiavimui 
perdavė Lenkijos farmacininkų sveikinimus ir papasakojo 
apie naujus pokyčius Lenkijos farmacijoje. Šiemet, 
birželio mėnesį Lenkijoje įsigaliojo naujas farmacijos 
įstatymo pasikeitimai, kuriais nustatyta, kad Lenkijoje 
naują vaistinę gali steigti tik vaistininkas arba vaistininkų 
fizinių asmenų bendrovė. Naujų vaistinių steigimui 
galioja geografiniai ir demografiniai kriterijai, tai yra 
3000 savivaldybės gyventojų turi tekti vienai vaistinei 
ir atstumas tarp vaistinių turi būti ne mažesnis negu 500 
metrų. Tik vaistininkas turi valdyti vaistinę. Dėl rimtų 
teisės pažeidimų vaistininkas gali netekti teisės vykdyti 
profesinę veiklą. Įstatymas sustabdė agresyvią vaistinių 
tinklų plėtrą, kuri vyko individualių vaistinių sąskaita, 
kaip yra ir Lietuvoje.

Lietuvos it Jungtinės karalystės vaistininkas 
Anatolijus Kostiukevičius labai išsamiai išanalizavo 
farmacijos padėtį dabartinėje nepriklausomoje Lietuvoje, 
palygino su tarpukario Lietuvos vaistininkyste ir sovietų 
okupacijos metais, labai kritiškai atsiliepė apie dabartinę 
farmacijos sistemą Lietuvoje ir palygino su vaistininko 
padėtimi Jungtinėje karalystėje. Savo pranešimą išleido 
atskira brošiūrėle, kuria dalino suvažiavimo dalyviams.

Apie klimato kaitos įtaką žmonių sveikatai pranešimą 
padarė Kauno botanikos sodo vaistinių augalų skyriaus 
vedėja, profesorė Ona Ragažinskienė. Ji pažymėjo, kad 

iš LFs veikLos

klimato atšilimas sukėlė ekstremalias situacijas žemėje: 
padaugėjo uraganų, audrų, potvynių, pradėjo tirpti 
ledynai, o tai turi įtakos gyvūnams ir žmonių sveikatai.

Labai įdomus buvo vaistininko Aurimo Vietrino 
pranešimas „Kaip vaistininkams reaguoti į naujas 
pertvarkas“, kurį jis iliustravo komiškais personažais 
ekrane. Jis priminė, kad būtina kiekvienam ryto mankšta, 
reikia nustoti jaudintis dėl smulkmenų, reikia gyventi 
gerai nusiteikus ir dažniau sau ploti, dažniau šypsotis ir 
pripažinti, kad gyvenime vienintelis pastovus dalykas 
yra kaita.

Labai gaila, kad neišgirdome kunigo Juliaus 
Sasnausko pranešimo, jis nesuspėjo suvažiavimui 
sugrįžti iš Amerikos.

Pietų pertraukos metu visi dalyviai universiteto 
valgykloje buvo pavaišinti karštu patiekalu ir kompotu.

Po pietų LFS prezidentas prof. E. Tarasevičius 
išsamiame pranešime apžvelgė per ketverius metus 
Sąjungos nuveiktus darbus: kovą Lietuvos Seime ir 
Vyriausybėje dėl vaistininkų teisių, dėl to, kad vaistai 
nebūtų pardavinėjami mažmeniniame prekybos tinkle, 
nes tai tik padidins vaistligės ir apsinuodijimų galimybę, 
Lietuvoje vaistinių užtenka ir vaistai tikrai yra visiems 
prieinami, papasakojo apie Lietuvoje organizuotas 
Farmacijos dienas, apie farmacininkų dalyvavimą 
pasauliniame farmacininkų kongresuose ir forumuose, 
apie bendradarbiavimą su Latvija, Estija – BaltFarm 
forumus, kurie kasmet vyksta vis kitoje iš Baltijos trijų 
šalių, apie dalyvavimą Lietuvoje BaltFarm forme naujos 
FIP-o prezidentės, apie žurnalo „Lietuvos farmacijos 
žinios“ leidybą. Pranešimas buvo išsamus ir truko beveik 
valandą.

Po to įvyko naujo LFS prezidento rinkimai. Juo 
vienbalsiai buvo vėl kitai kadencijai išrinktas prof. 
Eduardas Tarasevičius. Taip pat buvo perrinkti ir 
jo pavaduotojai – viceprezidentai – prov. Kęstutis 
Ramanauskas ir profesorė Ona Ragažinskienė. Valdybos 
sekretoriumi vėl buvo išrinktas Vytautas Petreikis.

Sekantis suvažiavimas – XXXIII-sis 2018 m. 
nustatytas rengti Palangoje, jo organizacinio komiteto 
pirmininku išrinktas Kretingos vaistininkas Arvydas 
Vendelis. Suvažiavimas taip pat perrinko prof. E. 
Tarasevičių žurnalo „Lietuvos farmacijos žinios“ vyr. 
redaktoriumi.

Suvažiavimo metu Lietuvos farmacijos sąjungos 
Garb4s nariu buvo i6rinktas gydytojas ir vaistininkas 
Mikas Gustainis, jam buvo įteiktas įrėmintas LFS Garbės 
nario diplomas.

Suvažiavimo pabaigoje universiteto valgykloje buvo 
surengta vakaronė, prie kavos puodelio jos dalyviai 
aptarinėjo farmacijos problemas.

Regina Žukienė
2017-11-09
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Farmacijos įmonių inspektavimas, siekiant užtikrinti 
farmacinės rūpybos paslaugų teikimo pacientams kokybę

Žydrūnas Martinėnas, Viršininko pavaduotojas
(pranešimo skaityto LFS XXXII suvažiavime santrauka)
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LIETUVOS FARMACIJOS AKTUALIJOS
Miglė Domeikienė, SAM Farmacijos departamentas

(pranešimo skaityto LFS XXXII suvažiavime santrauka)
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Farmacinės paslaugos ir vaistų kainos Jungtinėje Karalystėje ir kitose ES šalyse
Anatolijus Kostiukevičius, Jungtinė Karalystė

(pranešimo skaityto LFS XXXII suvažiavime santrauka)
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Miglė Domeikienė Žydrūnas Martinėnas Liudas Ivanauskas
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Tauras Antanas Mekas

Jerzy Lazowski

Ona Ragažinskienė

Aurimas Vietrinas
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VVKT prie SAM 
INFORMACIJA

Grįžtant iš ne Europos Sąjungos (ES) šalių – Rusijos, 
Baltarusijos, Kaliningrado srities, Kinijos ir pan. – bus 
galima įvežti, parsivežti, o tai pat ir parsisiųsti mažiau vaistų 
savoms reikmėms. Naudos iš naujos tvarkos, tikimasi, dve-
jopos: mažesnių nelegalios prekybos vaistiniais preparatais 
Lietuvoje mastų ir dėl to skaidresnės šalies ekonomikos, 
taip pat rinkoje sumažėjusio sveikatai galimai pavojingų 
vaistų kiekio.

Pagal nuo 2017 m. lapkričio 1 d. įsigaliojančią naują tvarką, 
fizinis asmuo, atvykdamas į Lietuvą iš ne ES šalių, turi teisę in-
dividualioms reikmėms vaistų įsivežti ne daugiau kaip 10 vaistų 
pakuočių vieną kartą per mėnesį (su tam tikromis išimtimis). 
Paštu iš ne ES šalių parsisiųsti bus galima taip pat ne daugiau 
kaip 10 vaistų pakuočių ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį. 
Jei gydymui reikia didesnio vaistų kiekio, asmuo privalės turėti 
gydytojo pažymą ir pažymos galiojimo laikotarpis turės būti 
nepasibaigęs. Tuo tarpu į kitą valstybę individualioms reikmėms 
galima išvežti ir siųsti paštu tiek vaistų, kiek yra nusistačiusi 
ta valstybė.

Pirkdami vaistus ne vaistinėse, žmonės prisiima atsa-
komybę patys sau

„Kasmet atliekame dešimtis planinių ir tikslinių farmac-
inės veiklos patikrinimų. Į Vaistų kontrolės laboratoriją si-
unčiame ištirti įtarimų keliančių vaistinių preparatų bandinius, 
nagrinėjame įtariamus vaistinių preparatų kokybės defektus. 
Tai dalis mūsų tarnybos veiklos, kuria stengiamės užtikrinti, 
kad Lietuvos žmones pasiektų tik kokybiški ir saugūs vaistai. 
Tačiau kontroliuoti galime tik legaliai veikiančias ir farmacinės 
veiklos licenciją turinčias įmones. Tuo tarpu žmonės neretai 
vaistų įsigyja turguje, nežinia kur pirktų, kaip atvežtų, kiek 
laiko kažkur laikytų. Taip pat parsisiunčia iš internetinių, 
dažnai užsienyje veikiančių svetainių/parduotuvių, kurios nėra 
pažymėtos specialiu logotipu, nurodančiu, kad šioje vaistinės 
internetinėje svetainėje pirkti vaistus yra saugu. Ir tikrai ne 
visi ir visada įvertina, ar įsigytas vaistinis preparatas užtikrins 
reikiamą gydomąjį poveikį ir, svarbiausia, ar nepakenks labiau, 
nei privalėtų pagydyti“, - teigia Valstybinės vaistų kontrolės 
tarnybos Inspektavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Diana 
Leleckaitė. Anot pašnekovės, neretai būna, kad tokiu būdu 
įsigytais vaistais nusivylę ar nepatenkinti žmonės vėliau 
skambina, skundžiasi, o padėti jiems galimybių nelabai yra. 
„Pirkdami vaistus ne vaistinėse, žmonės prisiima atsakomybę 
patys sau. Turgaus ar interneto prekiautojai gali tvirtinti ką 
tik nori apie vaisto veiksmingumą ir patikimumą, tačiau nėra 
garantijos, kad tai – tiesa. Vaistas gali būti pagamintas ir teisėto 
vaistų gamintojo, bet pakliuvęs į neteisėtą platinimo grandinę, 
taigi, irgi tapęs falsifikatu. Be to, vaistus, kad jie būtų kokybiški 
ir saugūs vartoti, būtina tinkamai gabenti ir laikyti. Turguje ar 
internetu įsigyto preparato tinkamumo vartoti terminas gali 
būti pasibaigęs, vaistas gali būti perpakuotas į kitas pakuotes, 
ant kurių gali būti užrašyti kiti, nauji tinkamumo vartoti ter-
minai. Viso to žmogus pats nepatikrins“, - atkreipia dėmesį 
D. Leleckaitė.

Patikrinimai vykdomi ir bendradarbiaujant su policija
Vien pernai Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos inspek-

tavimo skyrius atliko 393 patikrinimus. Didžioji jų dalis buvo 

tiksliniai, kai į farmacines įmones, vaistines ar asmens sveikatos 
priežiūros įstaigas buvo vykstama dėl gautų skundų, turint ar 
gavus tam tikros informacijos, taip pat siekiant įvertinti, ar 
veiklos vietoje buvo pašalinti anksčiau užfiksuoti trūkumai. 
„Kasmet iš tikrinimų metu surinktų duomenų parengiame 
išsamią ataskaitą apie nustatytus pažeidimus. Galime pasidži-
augti, kad jų iš esmės nėra daug, farmacijos įmonės stengiasi 
vykdyti teisės aktų reikalavimus, užtikrinančius vaistų kokybę 
ir saugumą - tvirtina D. Leleckaitė. – Reguliariai bendradarbi-
aujame ir su policija – esant reikalui, dalyvaujame bendruose 
patikrinimuose kaip ekspertai, konsultuojame ar nelegalios 
prekybos metu konfiskuotos prekės yra vaistai, receptiniai tai 
ar nereceptiniai preparatai, kokioje šalyje registruoti ir pan.“, 
- teigia Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos atstovė.

Internetinę prekybą kontroliuoti sudėtingiau
Kaip tvirtina Lietuvos kriminalinės policijos biuras, kon-

troliuoti prekybos vaistais teisėtumą sunkiau, kai prekiaujama 
elektroniniu būdu, nes dažniausiai tokia prekyba užsiimantys 
asmenys siekia anonimiškumo ir todėl nenurodo duomenų, 
pagal kuriuos būtų galima greitai ir tiksliai nustatyti jų as-
mens tapatybę. Kartais atsiskaitoma elektronine valiuta bei 
naudojamos kitos anonimiškumo priemonės. Be to, internete 
pasitaiko ir fiktyvių skelbimų dėl parduodamų vaistų, kuriais 
iš patiklių pirkėjų siekiama išvilioti pinigų. Pagal tokius skel-
bimus vaistų užsisakę ir už juos iš anksto sumokėję pirkėjai 
taip jų ir negauna. Dažniausiai tai yra sukčiavimo (svetimo 
turto užvaldymo apgaule) atvejai. Kovoti su neteisėta prekyba 
vaistais turgavietėse yra paprasčiau, nes ten galima sulaikyti 
nelegaliai prekiaujančius asmenis ir nustatyti jų asmens tapa-
tybę, operatyviai paimti iš jų nelegaliai parduodamus vaistus 
ir kitokius nelegalios veiklos įkalčius.

Bausti gali ir laisvės atėmimu
Už administracinius nusižengimus kaltininkai paprastai 

baudžiami piniginėmis baudomis. Tuo tarpu baudžiamoji 
atsakomybė už nelegalią prekybą vaistais ir vaistinėmis 
medžiagomis galima tik tuo atveju, kai prekiaujama tokiais 
preparatais, kurie buvo pagaminti neturint leidimo (neteisėtai) 
ir jeigu jų vartojimas galėjo sukelti pavojų žmogaus sveikatai 
ar gyvybei. Per šių metų pirmuosius devynis mėnesius minėtų 
nusikalstamų veikų Lietuvoje neužregistruota, o praėjusiais 
metais buvo užregistruotas tik vienas tokio nusikaltimo atvejis. 
Už šias nusikalstamas veikas griežčiausia bausmė yra laisvės 
atėmimas iki ketverių metų.

Lietuvos kriminalinės policijos biuras atkreipia dėmesį, 
kad Interpolas (tarptautinė kriminalinės policijos organizacija) 
kasmet organizuoja tarptautinę operaciją „PANGEA“, skirtą 
kovai su nelegalia vaistų (vaistinių preparatų) ir medicininės 
įrangos prekyba. Vien šį rudenį 123-ijose pasaulio šalyse, 
įskaitant Lietuvą, vykusios rekordinės Interpolo operacijos 
metu buvo sulaikyta 400 nelegalia medikamentų ir medicinos 
įrangos prekyba užsiimančių asmenų bei konfiskuota daugiau 
nei 51 mln. JAV dolerių vertės potencialiai pavojingų medika-
mentų. Operacijos metu pradėta daugiau nei tūkstantis tyrimų, 
uždarytos 3584 interneto svetainės ir sustabdytas daugiau nei 
3 000 nelegalių medikamentų reklamų internete transliavimas.

Kaip išsiaiškinti, ar vaistas receptinis?
Tai vienas dažniausių klausimų, kurių paskutiniuoju 

metu iš gyventojų sulaukia tiek Valstybinė vaistų kontrolės 
tarnyba (VVKT), tiek gydytojai, tiek vaistininkai. 
Primename, kad visi Lietuvoje registruoti vaistiniai 
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preparatai yra įrašyti visiems prieinamame Lietuvos 
vaistinių preparatų registre (https://vapris.vvkt.lt/vvkt-
web/public/medications).

Išiaiškinti, ar reikalingas preparatas yra receptinis ar 
nereceptinis, žmogus gali labai paprastai – tereikia užeiti į 
minėtą svetainę. Jos nuorodą galima rasti adresu www.vvkt.lt.

Informacija apie elementus, įtrauktinus į receptus, 
kurie išrašomi kitoje valstybėje narėje, nei ta, kurioje 
parduodamas vaistas, medicinos prietaisas ar medicinos 
pagalbos priemonė

Vaistiniai preparatai išrašomi receptuose bei išduodami 
(parduodami) vaistinėse vadovaujantis Receptų rašymo ir 
vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) 
ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo 
(pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų sau-
gojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos 
priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medi-
cinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklėmis, patvirtintomis 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. 
kovo 8 d. įsakymu Nr. 112  (toliau – Taisyklės). Įgyvendi-
nant Komisijos įgyvendinimo direktyvos 2012/52/ES kuria 
nustatomos priemonės, skirtos kitoje valstybėje narėje išrašytų 
vaistų receptų pripažinimui palengvinti, nuostatas, Taisyklės 
buvo papildytos receptų išrašymo ir vaistinių preparatų 
išdavimo reikalavimais (įsigaliojo 2013 m. spalio 25 d.):

Popierinių receptų rašymo reikalavimai:
–     1 formos recepto viršuje turi būti:
•	 nurodytas asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau 

– ASPĮ) pavadinimas,
•	 kodas,
•	 adresas (su valstybės pavadinimu (Lietuvos Respub-

lika)),
•	 telefono ir (ar) fakso numeris (su tarptautiniu kodu)
•	 ir elektroninio pašto adresas
–      Sveikatos priežiūros specialistai privalo patys įskaito-

mai ir tiksliai užpildyti visas 1 formos recepto skiltis:
•	 nurodyti paciento vardą, pavardę,
•	 gimimo datą,
•	 adresą arba ambulatorinės kortelės numerį,
•	 recepto išrašymo datą,
•	 iki kada galioja receptas,
•	 sveikatos priežiūros specialisto telefono numeris (su 

tarptautiniu kodu), kuriuo galima susisiekti su receptą išrašiusiu 
sveikatos priežiūros specialistu (nurodomas tik tuo atveju, jei 
skiriasi nuo recepte nurodyto ASPĮ telefono ar fakso numerio),

•	 elektroninio pašto adresą (jei turi) ar faksas (su tarp-
tautiniu kodu),

•	  pasirašyti ir patvirtinti receptą asmeniniu spaudu.
Tais atvejais, kai pacientui sveikatos priežiūros paslaugos 

teikiamos neatskleidžiant asmens tapatybės, 1 formos recepto 
blanke skiltis „Paciento duomenys“ nepildoma ir skiltyje 
„Adresas (gatvė, namo numeris, miestas, savivaldybė, valstybė) 
arba ambulatorinės kortelės numeris“ įrašomas paciento 
kodas, suteiktas vadovaujantis Sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2010 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-178 „Dėl Sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos 
aprašo patvirtinimo“

Receptas rašomas lietuvių kalba, išskyrus Taisyklių 61.9 
papunktyje nustatytą atvejį, kai anglų ar lotynų kalba yra 
pagrindžiama, dėl kokių medicininių priežasčių skiriamas 
konkretus vaistinis preparatas (nurodant konkretų vaistinio 
preparato pavadinimą), ir popieriniuose receptuose sveikatos 
priežiūros specialisto kreipimąsi recipe ((liet. paimk) santrumpa 
Rp. (toliau – recepto Rp.)) į farmacijos specialistą dėl vaistinio 
preparato gamybos ir (ar) išdavimo, kuris gali būti rašomas 
lotyniškai. Recepte turi būti vartojami farmacinių formų, 
talpyklių, uždorių, vartojimo įtaisų, vartojimo būdų, vartojimo 
metodų, laikymo sąlygų, tinkamumo vartoti laiko standartiniai 
terminai, nurodyti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 
viršininko tvirtinamuose Farmacinių formų, Talpyklių, uždorių 
ir vartojimo įtaisų, Sudėtinių farmacinių formų bei Vartojimo 
būdų ir metodų standartinių terminų sąrašuose, tarptautiniu 
prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų bei vaistinių 
medžiagų, nurodytų Europos farmakopėjoje, pavadinimai ir 
kiti standartiniai terminai.

Jei recepto Rp. dalyje bendrinis vaistinio preparato 
pavadinimas rašomas lotyniškai, farmacinės formos turi 
būti nurodomos sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis 
santrumpomis: tab., sol., ung. ir t. t.;

Receptuose išrašomi pramoniniu būdu pagaminti vaistiniai 
preparatai nurodomi tik į jų sudėtį įeinančios (-ių) veikliosios 
(-iųjų) medžiagos (-ų) bendriniu (-iais) pavadinimu (-ais) (toliau 
– bendrinis pavadinimas), išskyrus:

– nekompensuojamuosius vaistinius preparatus, kurie 
sudaryti iš trijų ar daugiau veikliųjų medžiagų, ir vaistinius 
preparatus, kurių vidinėje pakuotėje yra skirtingo stiprumo ir 
iš skirtingų veikliųjų (pagalbinių) medžiagų sudarytos vaistinio 
preparato dozuotės, paeiliui vartojamos skirtingos farmacinės 
formos ir iš skirtingų veikliųjų (pagalbinių) medžiagų sudarytos 
vaistinio preparato dozuotės leidžiama nurodyti konkrečiais 
vaistinių preparatų pavadinimais, išskyrus atvejus, kai pacientas 
vaistinius preparatus planuoja įsigyti kitoje ES valstybėje;

– vardinius vaistinius preparatus ir registracijos sąlygų 
neatitinkančius vaistinius preparatus, skiriamus pagal Vardinių 
vaistinių preparatų įsigijimo taisykles, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. 
įsakymu Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo 
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – vardiniai vaistiniai preparatai), 
biologinius vaistinius preparatus, kurių veiklioji medžiaga 
pavyzdžiui, žmogaus insulinas, filgrastimo koncentruotas tir-
palas, epoetinas alfa, somatropinas, – jie nurodomi bendriniais 
pavadinimais ir konkrečiais vaistinių preparatų pavadinimais;

-   vaistinius preparatus, dėl kurių skyrimo konkrečiu 
vaistinio preparato pavadinimu pagal jų terapines indikacijas 
konkrečiam pacientui GKK priėmė teigiamą motyvuotą spren-
dimą, – jie nurodomi bendriniais pavadinimais ir konkrečiais 
vaistinių preparatų pavadinimais, pažymint „GKK sprendimu“. 
GKK priėmus sprendimą konkrečiam pacientui skirti vaistinį 
preparatą nurodant konkretų jo pavadinimą, vaistinis prepara-
tas skiriamas visam gydymo laikotarpiui (pakartotinio GKK 
sprendimo nereikia).

Viename recepte galima išrašyti:
•	 vieną vaistinį preparatą, kompensuojamąją MPP ar 

medicinos priemonę (medicinos prietaisą);
•	 ne daugiau kaip 100 ml gryno etanolio ar etanolio, 

kaip ekstemporalaus vaisto sudedamosios dalies, nepriklauso-
mai nuo jo koncentracijos.

https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications
https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications
http://www.vvkt.lt/
http://www.vvkt.lt/get_file.php?file=eFdHZHlzZWxiS1dWbldobm5ObVlhWmlaa1pkb2FwcVRaWmllMWNMUGJNT2JtOGJReUttYloyV3ViNjZjelpXdGJKS1d6V3lyY0pOcXBHJTJGYnc4UnV6cHVibWNXY2xXaWdrYXhwcFpyT2FXaHEybWpYYktKeDJHbGptZFBIa1d6UHhaR2R5TXlmbXFSb25XNnJ5cEZrc0dmS2FNcVZvNTdKYTZlY2xjZkltc3VZbnB2SG1tNXRiSkp4Ym15YmtKbXBZOGhpeDJ0eW1wWnRaRzZYbVpScGw1WmtuYWZIaVdwWWFadVpxcHpSYkt4cnhwT1BtYWR2eUdpYWJxSEduWmclM0Q=
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Kai apdraustasis kompensuojamuosius vaistinius 
preparatus, išskyrus narkotinius vaistinius preparatus, ar 
kompensuojamąsias MPP planuoja įsigyti kitoje Europos 
Sąjungos (toliau – ES) valstybėje, naudojamas 3 formos 
(išimties atvejams) recepto blankas

Išrašant kompensuojamuosius vaistinius preparatus ar 
kompensuojamąsias MPP apdraustajam, kuris planuoja juos 
įsigyti kitoje valstybėje, pacientui turi būti suteikta informacija 
apie tai, kad pagal 3 formos (išimties atvejams) receptą įsigijus 
kompensuojamųjų vaistinių preparatų ar kompensuojamųjų 
MPP kitoje ES valstybėje, prašymą dėl šio kompensuojamojo 
vaistinio preparato ar kompensuojamosios MPP įsigijimo 
išlaidų kompensavimo galima bus pateikti Lietuvos Respub-
likos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymo 
Nr. V-957 „Dėl Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų 
kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Vaistinių preparatų išdavimo reikalavimai, jeigu recep-
tas išrašytas kitoje valstybėje:

Receptiniai vaistiniai preparatai išduodami pagal kitoje ES 
valstybėje ar ne ES valstybėje išrašytą receptą vadovaujantis 
Taisyklių 98.3 papunkčiu, 102 ir 103 punktais.

98. Parduodamas vaistinius preparatus pagal receptą:
98.3. jei kitoje ES valstybėje išrašytame recepte, dėl kuri-

ame pateiktos informacijos nekyla neaiškumų, šalia bendrinio 
pavadinimo yra nurodytas ir vaistinio preparato konkretus 
pavadinimas, jei skiriamas biologinis vaistinis preparatas arba 
vaistinio preparato skyrimas konkrečiu vaistinio preparato 
pavadinimu yra papildomai pagrįstas, nurodžius, dėl kokių 
medicininių priežasčių skiriamas konkretus vaistinis prepara-
tas, farmacijos specialistas parduoda tik nurodyto konkretaus 
vaistinio preparato pavadinimo vaistinį preparatą;

102. Pagal kitoje ES valstybėje išrašytus receptus par-
duodami receptiniai vaistiniai preparatai, (išskyrus narkotinius 
vaistinius preparatus) ir medicinos priemonės (medicinos pri-
etaisai), jei nekyla neaiškumų dėl juose pateiktos informacijos 
ir jei recepte nurodyti bent šie duomenys:

•	 paciento vardas (-ai), pavardė (-ės) (parašyta žodžiais, 
netrumpinant),

•	 paciento gimimo data,
•	 recepto išrašymo data,
•	 receptą išrašiusio reglamentuojamos sveikatos 

priežiūros profesijos, nurodytos Lietuvos Respublikos regla-
mentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme, 
atstovo, teisiškai įgalioto tą daryti valstybėje, kurioje išrašytas 
tas receptas, pavardė (-ės), vardas (-ai) (parašyta žodžiais, 
netrumpinant),

•	 profesinė kvalifikacija,
•	 elektroninio pašto adresas ir telefono arba fakso nu-

meris (su tarptautiniais kodais),
•	 darbo adresas, įskaitant ir ES valstybės pavadinimą,
•	 jei išrašytas vaistinis preparatas – bendrinis pavadin-

imas ir, jei skiriamas biologinis vaistinis preparatas arba tai 
būtina dėl medicininių priežasčių, – konkretus vaistinio prepa-
rato pavadinimas, (jei konkretus pavadinimas buvo nurodytas 
dėl medicininių priežasčių, papildomai pagrįsta, dėl kokių 
konkrečių priežasčių jis buvo nurodytas),

•	 farmacinė forma,
•	 stiprumas,
•	 dozuočių kiekis arba pakuotė, jos dydis ir pakuočių 

skaičius, jei skiriama daugiau nei viena pakuotė,

•	 dozavimo režimas,
•	 jei išrašyta medicinos priemonė (medicinos prietaisas) 

– medicinos priemonės (medicinos prietaiso) pavadinimas. Jei 
išrašyta medicinos priemonė (medicinos prietaisas), turi būti 
nurodyti jos matmenys ar kiti duomenys, jei jų yra.

•	 receptas privalo būti pasirašytas.
103. Pagal ne ES valstybėje išrašytus receptus, jei nekyla 

neaiškumų dėl juose pateiktos informacijos, parduodami 
receptiniai vaistiniai preparatai, (išskyrus narkotinius ir 
psichotropinius vaistinius preparatus, vaistinius preparatus, 
įrašytus į Vaistų ir vaistinių medžiagų, kiekybiškai apskaitomų 
farmacijos įmonėse, įstaigose ir ASPĮ, sąrašą,taip pat išskyrus 
ekstemporaliuosius vaistinius preparatus, jei į jų sudėtį įeina 
vaistinės medžiagos, įrašytos į Vaistų ir vaistinių medžiagų, 
kiekybiškai apskaitomų farmacijos ir sveikatos priežiūros 
įstaigose, įmonėse, sąrašą, narkotinės ir (ar) psichotropinės 
medžiagos) ir medicinos priemonės (medicinos prietaisai).

Ženklinimo išimtys ir neregistruotų vaistų tiekimas
Siekdami susistemintai pateikti teisės aktų nustatytus 

reikalavimus registruotų vaistinių preparatų, kurių pakuotės ar 
pakuotės lapeliai parengti ne lietuvių kalba, bei neregistruotų 
vaistinių preparatų tiekimui, pateikiame juos viename 
dokumente.

Be to, atsižvelgdami į dažniausiai gaunamus klausimus, 
pateikiame aktualiausius kai kurių minimų teisės aktų taikymo 
praktinius aspektus. 

Ženklinimo išimtys registruotiems vaistiniams 
preparatams

1) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 
8 straipsnio 16 dalimi, Sveikatos apsaugos ministerija gali 
laikinai leisti tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus 
vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės 
lapeliais, parengtais užsienio kalba, jeigu vaistinio preparato 
gamintojas dėl objektyvių priežasčių, susijusių su vaistinio 
preparato gamybos, tiekimo sutrikimais arba padidėjusiu 
vaistinio preparato poreikiu, negali užtikrinti tinkamo 
ir reikiamo dažnumo vaistinio preparato lietuviškomis 
pakuotėmis tiekimo, atitinkančio pacientų poreikį, ir nėra 
galimybės šio vaistinio preparato pakeisti kitais registruotais 
vaistiniais preparatais lietuviškomis pakuotėmis, kurių yra 
pakankamai rinkoje;

Leidimų išdavimo ir pratęsimo tvarka yra nustatyta 
Leidimų laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus 
vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės 
lapeliais, parengtais užsienio kalba, išdavimo tvarkos apraše, 
patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-698 „Dėl Leidimų 
laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus 
vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės 
lapeliais, parengtais užsienio kalba, išdavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Aprašą rasite čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=453704&p_query=&p_tr2=2

Pagrindiniai aspektai:
•	 Dėl leidimo išdavimo į VVKT gali kreiptis vaistinio 

preparato registruotojas ar jo įgaliotas atstovas arba didmeninio 
platinimo licencijos turėtojas (Aprašo 5 punktas), pateikęs 
VVKT nustatytos formos prašymą.

Aktualios redakcijos prašymo formą, patvirtintą VVKT 
viršininko 2015 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. (1.72E)1A-

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453704&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453704&p_query=&p_tr2=2
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902, rasite čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=1068698

•	 Leidimas gali būti išduodamas tik dėl registruoto vais-
tinio preparato, kurį numatoma įvežti iš Europos Ekonominės 
Erdvės valstybės (Aprašo 6.3 punktas);

•	 Aprašo 7.2, 7.3, 7.4 nurodyti dokumentai turi būti pat-
virtinti teisės aktų nustatyta tvarka (t. y. turi būti žyma „Kopija 
tikra“, parašas ir data);

•	 Jei leidimo turėtojas mano, kad priežastys, į kurias 
atsižvelgus išduotas leidimas, neišnyks pasibaigus jo galio-
jimui, jis gali VVKT teikti prašymą pratęsti leidimo galiojimą. 
Prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki 
leidimo galiojimo pabaigos (Aprašo 15 punktas);

•	 Leidimas galioja tol, kol tęsiasi priežastys, dėl kurių 
jis buvo išduotas, bet ne ilgiau kaip vienus metus nuo leidimo 
išdavimo datos. Leidimo galiojimo terminas gali būti vieną 
kartą pratęstas, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams (Farmacijos 
įstatymo 8 straipsnio 16 dalis);

•	 Informaciją apie vaistinį preparatą, dėl kurio prašoma 
leidimo t. y. pavadinimą, stiprumą, farmacinę formą, veikliosios 
(-jų) medžiagų pavadinimus ir kiekius, pagalbinių medžiagų 
pavadinimus prašytume nurodyti  užsienio kalba.

2) Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės 
lapelio reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu 
Nr. V-596 (toliau – Aprašas) šeštasis skirsnis nustato 
supaprastinto ženklinimo išimtis receptiniams stacionaro 
vaistiniams preparatams ir vaistiniams preparatams, kurių 
parduodama ne daugiau kaip 4 tūkstančiai pakuočių per 
kalendorinius metus. T. y. ant vaistinio preparato, atitinkančio 
Aprašo nustatytus kriterijus, išorinių, o jei jų nėra, vidinių 
pakuočių leidžiama lipdyti etiketes lietuvių kalba.

Aprašą rasite čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=301861

Pagrindiniai aspektai:
•	 Jei vaistinio preparato pakuotės ženklinamos pagal 

Aprašo reikalavimus, vaistinio preparato registruotojas turi  
ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki numatomo vaistinio preparato 
pirmojo patiekimo rinkai pakuotėmis, paženklintomis pagal 
supaprastinto ženklinimo reikalavimus, VVKT pateiktiraštu 
VVKT viršininko įsakymu patvirtintos formos deklaraciją. 
Jos formą rasite čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=1068693&p_tr2=2

•	 Vaistinio preparato pakuotės gali būti ženklinamos 
supaprastintai, jei vaistinis preparatas atitinka visus šiuos 
kriterijus:

o vaistinio preparato sudėtyje nėra veikliosios medžia-
gos, įrašytos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių 
ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ patvirtintą II 
sąrašą „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos 
vartoti medicinos tikslams“;

o vaistinis preparatas yra priskirtas receptiniams 
vaistiniams preparatams ir Lietuvos Respublikos vaistinėms 
bei asmens sveikatos priežiūros įstaigoms jo parduodama ne 
daugiau kaip 4 tūkstančiai pakuočių per kalendorinius 
metus arba vaistinis preparatas yra priskirtas stacionaro 
vaistiniams preparatams (stacionaro vaistiniai preparatai – 
vaistiniai preparatai, kurie dėl galimo tiesioginio ar netiesiogin-
io pavojaus paciento sveikatai gali būti vartojami tik sveikatos 
priežiūros įstaigose ir išorinėmis ar vidinėmis pakuotėmis 

tiesiogiai neišduodami (neparduodami) pacientui);
o vaistinio preparato išorinė, o jei jos nėra, vidinė pa-

kuotė, yra paženklinta kitos EEE valstybės kalba lotyniškais 
rašmenimis. (Aprašo 26 punktas).

3) to paties Aprašo 25 punktas nustato specialias 
išimtis retųjų vaistinių preparatų ženklinimui,

t.  y. retuosius vaistinius preparatus, įrašytus į Bendrijos 
vaistinių preparatų registrą, leidžiama platinti pakuotėmis, 
paženklintomis anglų, prancūzų ar vokiečių kalba;

 
Išimtys neregistruotų vaistinių preparatų tiekimui
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 

8 straipsnio 1 dalimi, vaistiniai preparatai gali būti tiekiami 
Lietuvos Respublikos rinkai tik kai yra įregistruoti Lietuvos 
Respublikos vaistinių preparatų registre, Bendrijos vaistinių 
preparatų registre arba Lygiagrečiai importuojamų vaistinių 
preparatų sąraše. To paties straipsnio 3 dalis numato, kad 
sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka gali būti tiekiami 
Lietuvos Respublikos rinkai ir vartojami sveikatos priežiūrai 
šie neregistruoti vaistiniai preparatai: 

1) būtinieji vaistiniai preparatai, jeigu jie registruoti bent 
vienoje EEE valstybėje;

Būtinųjų vaistinių preparatų tiekimo tvarką reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu patvirtintos Neregistruotų būtinųjų 
vaistinių preparatų tiekimo rinkai taisyklės.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=312521

2) vardiniai vaistiniai preparatai, kai gydytojas, 
skirdamas juos vartoti pavieniam pacientui, prisiima tiesioginę 
ir asmeninę atsakomybę. Šią tvarką reglamentuoja Vardinių 
vaistinių preparatų įsigijimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 
d. įsakymu Nr. V-374 (toliau – Taisyklės). 

Pagrindiniai aspektai:
•	 vardinis vaistinis preparatas turi būti registruotas 

bent vienoje kitoje EEE valstybėje arba gamintojo valstybėje 
(Taisyklių 4 punktas);

•	 vardinį vaistinį preparatą galima skirti, jei nėra 
galimybių Lietuvos Respublikoje registruotais vaistiniais 
preparatais gydyti pacientą, diagnozuoti ligą ar jos išvengti 
ir gydymo neregistruotu vaistiniu preparatu naudos ir rizikos 
santykis yra reikšmingai palankesnis negu Lietuvos Respub-
likos rinkoje esamų vaistinių preparatų ir gydymo būdų (Tai-
syklių 10 punktas). Šis reikalavimas netaikomas centralizuotai 
perkamiems registracijos sąlygų neatitinkantiems arba kompen-
suojamiesiems ar centralizuotai perkamiems neregistruotiems 
vaistiniams preparatams;

•	 VVKT teisės aktais nėra įgaliota išduoti leidimų tiekti 
vaistinius preparatus Taisyklių nustatyta tvarka. Taigi į VVKT 
dėl leidimo išdavimo kreiptis nereikia. 

Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisykles rasite 
čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=255896&p_tr2=2

3) Sveikatos apsaugos ministras gali laikinai leisti 
tiekti Lietuvos Respublikos rinkai neregistruotus vaistinius 
preparatus, būtinus vartoti, kai įtariama ar nustatoma sveikatai 
pavojingų patogeninių ar cheminių veiksnių, toksinų arba 
jonizuojančioji radiacija, taip pat įvykus gaivalinei nelaimei 
(Farmacijos įstatymo 8 straipsnio 5 dalis).

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1068698
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1068698
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=301861
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=301861
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1068693&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1068693&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=312521
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=312521
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=255896&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=255896&p_tr2=2
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SAM FARMACIJOS DEPARTAMENTO
INFORMACIJA

DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ IR (AR) 
KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS 
PRIEMONIŲ IŠDAVIMO (PARDAVIMO) PAGAL 
3 FORMOS RECEPTUS SU ŽYMA „GYDYMUI 

TĘSTI“

Siekiant sudaryti sąlygas lėtinėmis ligomis sergantiems 
pacientams (jei nebūtina dažnesnė sveikatos būklės kontrolė) 
rečiau lankytis pas savo gydytoją (kas mėnesį ar du nesilankyti 
pas savo gydytoją vien dėl vaistų recepto išrašymo), parengtas 
Receptų rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos 
pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams tai-
syklių (toliau – Taisyklės) pakeitimas, patvirtintas Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 2 d. 
įsakymu Nr. V-1 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsau-
gos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl receptų 
rašymo ir vaistų bei kompensuojamųjų medicinos pagalbos 
priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams“ pakeitimo“, 
kuris įsigaliojo 2014 m. sausio 8 d.

Gydantis gydytojas, išrašydamas kompensuojamųjų 
vaistinių preparatų pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis, 
pirmą kartą gali skirti vaistų ne ilgesniam kaip 1 mėnesio 
gydymo kursui. Įsitikinus, kad vaistai yra veiksmingi ir pa-
ciento sveikatos būklė stabili, jų galima skirti iki 6 mėnesių 
gydymo kursui atskiruose 3 formos receptų blankuose, 
kurių numeriai eina paeiliui, išskyrus narkotinius ir 
psichotropinius vaistus. Analogiškai kompensuojamosios 
medicininės pagalbos priemonės (toliau – MPP) pirmą kartą 
skiriamos iki 1 mėn. gydymo kursui, o įsitikinus, kad jos tinka, 
gali būti skiriamos iki 6 mėnesių laikotarpiui, jeigu C sąraše 
nenurodyta kitaip.

Pacientui pageidaujant, kompensuojamųjų vaistų gali 
būti išrašoma 1, 2 ar 3 mėnesių gydymo kursui atskiruose 
receptų blankuose, – atitinkamai išrašomi 6, 3 ar 2 receptų 
blankai. Tokiu atveju pacientas kompensuojamuosius 
vaistus gali įsigyti, atsižvelgdamas į jam patogų laikotarpį 
ir finansines galimybes: 1 mėnesio gydymo kursui skirtą 
vaistų kiekį įsigyti kas mėnesį 6 mėnesius (tokiu atveju bus 
išrašyti šeši receptai), 2 mėnesių gydymo kursui skirtą vaistų 
kiekį įsigyti kas du mėnesius (tokiu atveju bus išrašyti trys 
receptai), arba 3 mėnesių gydymo kursui skirtą vaistų kiekį 
įsigyti kas tris mėnesius (tokiu atveju bus išrašyti du receptai). 

Prieš pildydamas naują 3 formos receptą, gydytojas pagal 
įrašus anksčiau išrašytuose 3 formos receptuose ir asmens 
medicinos dokumentuose privalo patikrinti, kokių vaistų ar 
MPP buvo išrašyta ir išduota anksčiau. Recepto įsigaliojimo 
data, jei išrašomi tos pačios farmakoterapinės grupės vaistai 
ar tos pačios MPP grupės MPP, kurių pagal 3 formos receptą 
buvo išduota anksčiau, o gydymo kursas dar nesibaigė, 
nurodoma taip, kad receptas įsigaliotų ne anksčiau kaip likus 
2 dienoms iki prieš tai paskirto gydymo kurso pabaigos. 
Laikotarpis nuo recepto išrašymo datos iki jo įsigaliojimo 
datos negali būti ilgesnis kaip 2 savaitės, išskyrus receptus 
su žyma „gydymui tęsti“. 

Tokiu būdu gydytojas turi užtikrinti, kad pacientas naujų 
vaistų galės įsigyti vaistinėje tik tuomet, kai bus pasibaigę 
anksčiau paskirti vaistai (jei juos pacientas vartojo tinkamu 
dažnumu). Todėl gydytojas privalo patikrinti anksčiau išrašytų 
vaistų, t. y. prieš tai paskirto gydymo kurso pabaigos datą, 
kurią farmacijos specialistas įrašė 3 formos recepto 11 punkte 
nurodydamas <vaisto pakanka iki> datą. Tokia pati pacientui 
išduotų ir paciento tinkamai vartojamų vaistų kontrolė būti-
na, kai farmacijos specialistas išduoda vaistus pagal receptą 
„gydymui tęsti“. Pacientas pagal receptą „gydymui tęsti“ turi 
vaistus vartoti tinkamu dažnumu, kaip pirmąjame recepte 
nurodė gydytojas. Taigi pagal naują receptą „gydymui tęsti“ 
išduoti vaistai turi būti pradėti vartoti tik pasibaigus anksčiau 
išduotiems vaistams. 

Vaistų ir MPP išdavimas pagal 3 formos receptus su žyma 
„gydymui tęsti“ 

Atkreipiame dėmesį, kad 1-as receptas, kurio informacija 
kartojama kituose receptuose su žyma „gydymui tęsti“, galioja 
10 dienų. Kitų receptų „gydymui tęsti“ (pradedant nuo 2-ojo 
3 formos recepto) 5 punkte recepto galiojimo laikotarpis 
nerašomas. Šią informaciją užpildo farmacijos specialistas, 
atsižvelgdamas į taisyklių 572 punkte nurodytus reikalavimus.

Pagal receptus „gydymui tęsti“ kompensuojamieji vaistai 
ar MPP išduodami vadovaujantis pirmame 3 formos recepte 
nurodyta informacija. 

Farmacijos specialistas turi patikrinti prieš jį išrašyto 
recepto (arba recepto „gydymui tęsti“) 11 punkte nurodytą 
datą, ir, atsižvelgdamas į taisyklių 572 punkte nurodytą recepto 
„gydymui tęsti“ galiojimą, įrašyti reikiamas datas paskesnio 
recepto „gydymui tęsti“ 5 ir 11 punktuose. 

Vaistai turi būti vartojami ne dažniau negu paskyrė 
gydytojas ir prie prieš tai išrašyto  recepto (arba recepto 
„gydymui tęsti“) 11 punkte nurodytos <vaisto pakanka iki> 
datos pridedamas pagal faktiškai išduoto vaisto kiekį ir 
gydytojo paskirtą vaisto vartojimo dažnumą apskaičiuotas 
dienų skaičius, vadovaujantis taisyklių 572 punkte nurodytu 
reikalavimu. Primename, kad žyma „gydymui tęsti“ reiškia, 
kad kartojama gydytojo pirmojo 3 formos recepto 1–4 ir 6–8 
punktuose nurodyta informacija bei vaisto ar MPP vartojimo 
būdas ir dažnumas, todėl turi būti užtikrinamas tinkamas vais-
to vartojimas bei teisingai apskaičiuojama esamu momentu 
išduodamo recepto 11 punkte įrašoma <vaisto pakanka iki> 
data. Išimtis taikoma tik tuo atveju, jei pacientas vaistų pagal 
receptą „gydymui tęsti“ atėjo įsigyti vėliau, negu ankstesnio 
recepto (arba recepto „gydymui tęsti“) 11 punkte įrašyta <vais-
to pakanka iki> data. Šiuo atveju vadovaujamasi taisyklių 58 
punkte nurodyta tvarka, kuria turi būti įforminamas vaistų 
išdavimas, jei pacientas laiku neįsigijo reikiamų vaistų, ir esa-
mo recepto 11 punkte <vaisto pakanka iki> data skaičiuojama 
nuo vaisto išdavimo datos. Pažymime, kad jeigu pacientas 
neįsigijo vaistų ar MPP pagal pirmą receptą, pagal antrą 
– šeštą receptą su žyma „gydymui tęsti“ vaistai ar MPP 
neišduodami.

Kiekvienas receptas „gydymui tęsti“ (nuo antrojo iki šeš-
tojo 3 formos recepto) įsigalioja likus 10 dienų iki prieš tai 
esančiame recepte (pagal kurį buvo išduota vaistų ar MPP) 
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nurodytos dienos, iki kurios pakanka išduotų vaistų ar MPP, 
įskaitant recepto 11 punkte nurodytą dieną. Kiekvienas re-
ceptas „gydymui tęsti“ (nuo 2-ojo iki 6-ojo 3 formos recepto) 
galioja ne ilgiau kaip 40 dienų, t. y. ne ilgiau kaip 30 dienų 
nuo prieš tai einančio recepto 11 punkte nurodytos dienos. 

1 pavyzdys: gydantis gydytojas išrašė 1-ą receptą, skirtą 
vaistų 30 d. gydymo kursui, receptas įsigaliojo 2014-03-01 ir 
galioja iki 2014-03-10 (imtinai). Per 1-ojo recepto galiojimo 
laikotarpį (10 dienų) pacientas pagal šį receptą turi įsigyti 
vaistus (jei neįsigyja, 2-as, 3-ias ir kiti receptai neįsigalioja 
– tikėtina, kad pacientui nepradėjus vartoti gydytojo paskirtų 
vaistų, gydymą gali tekti koreguoti). 

Atkreiptinas dėmesys, kad terminas, iki kurio pakanka 
išrašytų kompensuojamųjų vaistų ar MPP, priklauso nuo 
to, kurią dieną pacientas atėjo įsigyti vaistų ar MPP pagal 
kiekvieną receptą.

1 receptas. Pacientui įsigijus vaistus pirmąją recepto 
įsigaliojimo dieną (kaip šiame pavyzdyje), farmacijos spe-
cialistas apskaičiuoja, kad vaistų pakanka iki 2014-03-30 ir 
šią datą pažymi recepto 11 punkte. 2-ajame recepte su žyma 
„gydymui tęsti“ ties 5 punktu įrašo recepto galiojimo laiką: 
2-as receptas įsigalioja 2014-03-21 (t. y. įsigalioja likus 
dešimčiai dienų iki 1-ojo recepto blanko 11 punkte nurody-
tos dienos (įskaitant ir paskutinę dieną), iki kurios pakanka 
išduotų vaistų pagal anksčiau išrašytą receptą), ir galioja iki 
2014-04-29 (imtinai) (t. y. ne ilgiau kaip 40 dienų (30 dienų 
nuo prieš tai einančio recepto 11 punkte nurodytos datos).

2 receptas. 1 variantas. Pacientas 2014-03-21 atėjo įsigyti 
vaistų pagal 2-ą receptą, farmacijos specialistas apskaičiavo, 
kad vaistų ar MPP jam pakaks iki 2014-04-29, t. y. pacientui 
vaistų ar MPP atėjus įsigyti pagal 2-ą receptą jo galiojimo 
laikotarpiu, tačiau dar nesibaigus prieš tai įsigytų vaistų ar 
MPP kursui (pagal 1-ą receptą vaistų pakanka iki 2014-03-
30), farmacijos specialistas apskaičiuoja recepto 11 punkte 
būtiną nurodyti datą, iki kurios vaistų ar MPP pakaks, nuo tos 
dienos (nuo 2014-03-31), kai prieš tai įsigytas vaistų ir MPP 
kursas bus pasibaigęs.

2 receptas. 2 variantas. Pacientas atėjo įsigyti vaistų ar 
MPP 2014-04-11, farmacijos specialistas apskaičiavo, kad 
vaistų ar MPP jam pakaks iki 2014-05-10, t. y. pacientui vaistų 
ar MPP atėjus įsigyti pagal 2-ą receptą recepto galiojimo 
laikotarpiu, tačiau jau pasibaigus prieš tai įsigytų vaistų ar 
MPP kursui, farmacijos specialistas datą, iki kurios pakanka 
vaistų ar MPP, apskaičiuoja nuo vaistų ar MPP išdavimo 
vaistinėje datos.

Tokiu atveju kito recepto galiojimo data taip pat per-
sistums. 3-čias receptas įsigalios 2014-05-01 ir galios iki 
2014-06-09.

2 pavyzdys: gydantis gydytojas išrašė 1-ą receptą vaistų 
30 d. gydymo kursui, receptas įsigaliojo 2014-03-01 ir galioja 
iki 2014-03-10 (imtinai). Pacientui įsigijus vaistus pirmąją 
recepto galiojimo dieną, farmacijos specialistas apskaičiuoja, 
kad vaistų pakaks iki 2014-03-30, šią datą jis pažymi recepto 
11 punkte. 2-ajame recepte su žyma „gydymui tęsti“ ties 5 
punktu įrašo recepto galiojimo laiką: 2-as receptas įsigalioja 
2014-03-21 (t. y. įsigalioja likus dešimčiai dienų iki 1-o recep-
to blanko 11 punkte nurodytos dienos (įskaitant ir paskutinę 
dieną), iki kada pakanka išduotų vaistų pagal anksčiau išrašytą 

receptą), ir galioja iki 2014-04-29 (imtinai) (t. y. ne ilgiau 
kaip 40 dienų (30 dienų nuo prieš tai galiojusio recepto 11 
punkte nurodytos datos).

Pacientas neatėjo įsigyti vaistų ar MPP pagal 2-ą receptą 
„gydymui tęsti“ jo galiojimo metu, t. y. jis atvyko įsigyti 
vaistų 2014-05-19. Tokiu atveju įsigaliojo paskesnis recep-
tas. Farmacijos specialistas datą, iki kurios pakanka vaistų 
ar MPP, apskaičiuoja nuo vaistų ar MPP išdavimo vaistinėje 
datos – 2014-06-17. Kitas receptas „gydymui tęsti“ įsigalioja 
2014-06-08 ir galioja iki 2014-07-17.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS 
MINISTRAS

 
ĮSAKYMAS

DĖL BŪTINŲ VISUOMENĖS SVEIKATAI 
APSAUGOTI PRIEMONIŲ TAIKYMO TIEKIANT 

REGISTRUOTUS VAISTINIUS PREPARATUS 
PAKUOTĖMIS EUROPOS EKONOMINĖS 

ERDVĖS VALSTYBĖS KALBA LOTYNIŠKUOJU 
RAIDYNU ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

ĮSTAIGOMS IR DUOMENŲ (INFORMACIJOS) APIE 
TOKIUS VAISTINIUS PREPARATUS PATEIKIMO 
VALSTYBINEI VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBAI 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS 
APSAUGOS MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO
 

2017 m. lapkričio 7 d. Nr. V-1274
Vilnius

  
Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 

8 straipsnio 161 dalį, 15 straipsnio 81 dalį, 17 straipsnio 12 
dalies 31 punktą ir 33 straipsnio 1 dalies 41 punktą:

1. T v i r t i n u Būtinų visuomenės sveikatai apsaugoti 
priemonių taikymo tiekiant registruotus vaistinius preparatus 
pakuotėmis Europos ekonominės erdvės valstybės kalba 
lotyniškuoju raidynu asmens sveikatos priežiūros įstaigoms 
ir duomenų (informacijos) apie tokius vaistinius preparatus 
pateikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašą 
(pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui 
pagal veiklos sritį. 
 

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga
 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2017 m. lapkričio 7 d.
įsakymu Nr. V-1274

 
BŪTINŲ VISUOMENĖS SVEIKATAI APSAUGOTI 
PRIEMONIŲ TAIKYMO TIEKIANT REGISTRUO-

TUS VAISTINIUS PREPARATUS PAKUOTĖMIS 
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS VALSTY-
BĖS KALBA LOTYNIŠKUOJU RAIDYNU AS-

MENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS IR 
DUOMENŲ (INFORMACIJOS) APIE TOKIUS VAIS-
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TINIUS PREPARATUS PATEIKIMO VALSTYBINEI 
VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBAI PRIE LIETUVOS 

RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINIS-
TERIJOS TVARKOS APRAŠAS

 
I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Būtinų visuomenės sveikatai apsaugoti priemonių taikymo 
tiekiant registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis Euro-
pos ekonominės erdvės valstybės kalba lotyniškuoju raidynu 
asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir duomenų (informaci-
jos) apie tokius vaistinius preparatus pateikimo Valstybinei 
vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nusta-
to būtinas visuomenės sveikatai apsaugoti priemones, kurias 
turi taikyti juridiniai asmenys, tiekiantys vaistinius preparatus 
į asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – tiekėjai), ir 
asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASP įstaiga), 
kai registruoti vaistiniai preparatai tiekiami pakuotėmis kitos 
Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybės kalba, 
vartojant lotyniškąjį raidyną, ir su pakuotės lapeliais, pareng-
tais kitos EEE valstybės kalba, vartojant lotyniškąjį raidyną 
(toliau – kitos EEE valstybės kalba paženklintos pakuotės), 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo (to-
liau – Farmacijos įstatymas) 8 straipsnio 161 dalies nuostata, 
ir duomenis (informaciją), kuriuos turi pranešti vaistinio 
preparato registruotojas, vaistinio preparato lygiagretaus 
importo leidimo turėtojas ir didmeninio platinimo licencijos 
turėtojas apie ASP įstaigoms patiektus registruotus vaistinius 
preparatus kitos EEE valstybės kalba paženklintomis pa-
kuotėmis, vadovaujantis Farmacijos įstatymo 8 straipsnio 
161 dalies nuostata, pranešimo formą ir pranešimo pateikimo 
terminus.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Farmacijos įstatyme 
ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 
m. kovo 30 d. įsakyme „Dėl Vaistinių preparatų lygiagretaus 
importo taisyklių patvirtinimo“ vartojamas sąvokas.

 
II SKYRIUS

BŪTINOS VISUOMENĖS SVEIKATAI APSAUGOTI 
PRIEMONĖS

3. Tiekėjai, tiekdami vaistinius preparatus į ASP įstaigas 
pagal Farmacijos įstatymo 8 straipsnio 161 dalies nuostatas, 
turi taikyti šias būtinas visuomenės sveikatai apsaugoti 
priemones:

3.1. kartu su vaistinių preparatų siunta pateikti Valstybinės 
vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) ar Europos Komisijos 
patvirtintus su paskutiniais pakeitimais vaistinio preparato 
lietuviškomis pakuotėmis pakuočių lapelius;

3.2. kartu su vaistinio preparato siunta ar atskiru raštu 
asmens sveikatos priežiūros įstaigai pateikti informaciją, 
kur galima rasti Tarnybos ar Europos Komisijos patvirtinto 
pakuotės lapelio informaciją ir vaistinio preparato charak-
teristikų santrauką, nurodant atitinkamos interneto svetainės 
adresą;

3.3. kartu su lygiagrečiai importuojamo vaistinio preparato 
siunta papildomai pateikti šią informaciją:

3.3.1. Tarnybos išduoto lygiagretaus importo leidimo 

numerį;
3.3.2. referencinio vaistinio preparato (Lietuvos Respub-

likoje registruoto vaistinio preparato, su kuriuo yra lyginamas 
lygiagrečiai importuojamas vaistinis preparatas), pavadinimas, 
kai lygiagrečiai importuojamo vaistinio preparato pavadinimas 
yra kitoks;

3.3.3. jei lygiagrečiai importuojamas vaistinis prepara-
tas skiriasi nuo referencinio vaistinio preparato (Lietuvos 
Respublikoje registruoto vaistinio preparato, su kuriuo yra 
lyginamas lygiagrečiai importuojamas vaistinis preparatas), 
pvz., spalva, išvaizda, pagalbinėmis medžiagomis, skoniu, 
vagelėmis, dozuočių skaičiumi pakuotėje, tinkamumo laiku, 
laikymo sąlygomis, nuostata, kad skirtumai yra nurodyti 
Tarnybos patvirtintame lygiagrečiai importuojamo vaistinio 
preparato pakuotės lapelyje.

4. ASP įstaigos vadovas ASP įstaigoje nustato tvarką, ku-
rioje būtų numatyta, kaip užtikrinamas pagal Aprašo 3 punktą 
gaunamos informacijos apie vaistinį preparatą, tiekiamą pagal 
Farmacijos įstatymo 8 straipsnio 161 dalies nuostatas, priein-
amumas visiems su vaistinio preparato tvarkymu, skyrimu ir 
vartojimu susijusiems ASP įstaigos darbuotojams, kad būtų 
išvengta vaistinio preparato supainiojimo atvejų, neteisingo 
paskyrimo ir vartojimo. ASP įstaigos vadovas turi paskirti as-
menį, atsakingą už šios informacijos tvarkymą ir prieinamumą.

 
III SKYRIUS

DUOMENŲ (INFORMACIJOS) PATEIKIMAS
5. Vaistinio preparato registruotojas, bendradarbiaudamas 

su didmeninio platinimo licencijos turėtoju, vaistinio preparato 
lygiagretaus importo leidimo turėtojas kas mėnesį turi pateikti 
Tarnybai Aprašo priede nustatytos formos Pranešimą apie 
vaistinius preparatus, tiekiamus asmens sveikatos priežiūros 
įstaigoms vadovaujantis Farmacijos įstatymo 8 straipsnio 
161 dalies nuostata (toliau – Pranešimas), kuriame turi būti 
pateikti duomenys (informacija) apie vaistinius preparatus, 
patiektus ASP įstaigoms vadovaujantis Farmacijos įstatymo 
8 straipsnio 161 dalies nuostatomis.

6. Pranešimas už ataskaitinį mėnesį turi būti teikiamas ne 
vėliau kaip iki kito mėnesio 20 d.

7. Pranešimas Tarnybai turi būti teikiamas adresu mon-
itoringas@vvkt.lt arba per Tarnybos vaistinių preparatų 
informacinę sistemą.

8. Pastebėjęs Pranešime klaidų ar netikslumų, vaistinio 
preparato registruotojas, vaistinio preparato lygiagretaus 
importo leidimo turėtojas ar didmeninio platinimo licencijos 
turėtojas turi nedelsdamas pateikti patikslintus duomenis 
Aprašo 7 punkte nurodytais būdais.

9. Vaistinio preparato registruotojas, vaistinio preparato 
lygiagretaus importo leidimo turėtojas ir didmeninio platinimo 
licencijos turėtojas atsako už Pranešime pateiktų duomenų 
(informacijos) teisingumą.

 
IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 10. Jei paciento sveikatai padaroma žala supainiojus 

ASP įstaigoje vaistinių preparatų kitos EEE valstybės kalba 
paženklintomis pakuotėmis skyrimą ir (ar) vartojimą, taiko-
mos Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai 
atlyginimo įstatymo nuostatos.
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PRISIMINIMAI
Dr. Regina Stonkutė-Žukienė

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

Nuėjau į Anykščių vaistinę, prisistačiau vedėjui Juozui 
Morkūnui.

Tai buvo apie 40 m. vyras, vaistininko padėjėjas. Jis 
pasakė, kad jam mano paskyrimo nepakanka, kad reikia, kad 
atvežčiau paskyrą iš VFV Panevėžio rajoninės kontoros, kurios 
valdytojas yra E. Danilavičius. Tikėjausi tą paskyrimą gauti, 
todėl padėdama Aldonos pažįstamos, susiradau Troškūnų 
gatvėje, anapus Šventosios, pas siuvėją Kazlauską kambarį. 
Už jį per mėnesį reikėjo sumokėti 100 rublių. Pasakiau, kad 
atvažiuosiu pirmą rugpjūčio, kad kartu apsigyvens ir mano 
mama bei sesuo. Šeimininkai sutiko, kambarys turėjo atskirą 
įėjimą per verandą.

Nuvažiavau siauruku į Panevėžį, susiradau kontorą. Prie 
valdytoje durų laukė dar iš Vilniaus atvažiavęs diplomantas, 
Anykštėnas, Vytautas Sedelskis. Susipažinome. Jis į kabinetą 
įėjo pirmas ir sugrįžęs pasigyrė, kad jį paskyrė vaistinės 
vedėju į Krekenavą. Aš išdrįsau net pasakyti: „Šalia kelio 
Krekenavos...“ – pacitavau dainos žodžius. Nuo tos atmintinos 
dienos prasidėjo visą gyvenimą tvėrusi mano draugystė 
su Vytautu. Teko dirbti vaistinės vedėja ir jo tėviškėje – 
Debeikiuose, susipažinti su ja šeima. Palydėjau jį ir į paskutinę 
kelionę, pasakiau atsisveikinimo žodį...

Aš gavau paskyrimą receptarės darbui į Anykščių vaistinę. 
Į ją taip pat paskyrė Vilniaus universitetą baigusią anykštietę 
Teklę Gilytę.

Per likusias atostogų dienas aplankiau pažįstamus, 
Kretingoje gyvenančią dėdienę Eleną, nuvažiavau į Palangą, 
pasimaudžiau jūroje, pasilepinau saulėje, Papilėje aplankiau 
dėdę Praną, kuris dirbo vaistinėje.

Papilės vaistinės vedėja buvo Avižienienė, 1941 m. 
tremtinė, su vaikais nelegaliai po karo sugrįžusi į Lietuvą. 
Jos vyras veterinorius išvengęs tremties buvo pasitraukęs 
į Vakarus. Pajutusi, kad saugumas ja domisi, Avižienienė, 
Papilėje palikusi sūnų ir dukrą, išvažiavo ir slapstėsi. Po kiek 
laiko buvo suimta, nuteista, o vėliau ir vaikai ištremti.

Papilėje pabuvau keletą dienų. Ventoje išmokau plaukti, 
pailsėjau ir sugrįžau į Kauną. Pasiėmusi savo daiktus, vėl 
pakeleivingu sunkvežimiu atvykau į Anykščius. Įsikūriau 
pas Kazlauskus.

Ant rytojaus, rugpjūčio 1-ąją nuėjau į vaistinę ir 
prisistačiau vedėjui. Receptarė jam nebuvo reikalinga. Šį 
darbą jis atlikdavo pats ar jo pavaduotoja vaistininkė padėjėja 
Lucija Kuliešienė. Jos vyras Pranas Kuliešius dirbo VFV 
Panevėžio rajoninėje kontoroje vyr. inspektoriumi, pas šeimą 
atvažiuodavo savaitgaliais. Vaistinėje dar dirbo Teklės Gilytės 
bendraklasė, provizoriaus padėjėja Genė Puodžiūnaitė. O, 
dabar iš karto atvažiavome dvi provizorės. Kai vedėjui 
padaviau VFV Panevėžio rajoninės kontoros vedėjo E. 
Danilavičiaus pasirašytą paskyrimą, jis man pasakė: „Nuo ko 
pradėsime? Gal nuo dulkių valymo? Aš taip pradėjau darbą 

vaistinėje...“ Į šį jo pasakymą aš šypsodamasi gana įžūliai 
atsakiau: „Bet Jūs tada nebuvote baigęs universiteto“. Jis man 
nieko neatsakė ir pavedė asistentės darbą.

Atskiro asistento kambario nebuvo, asistentų stalas stovėjo 
čia pat, vaistinės oficinoje. Aš dirbau vienoje pamainoje, 
Teklė – kitoje. Genė Puodžiūnaitė dirbo abiejose pamainose, 
jei reikėjo – pavaduodavo ir vedėją. Darbo visiems užteko. 
Žmonių vaistinėje netrūkdavo, ypač daug būdavo turgaus 
dienomis. Be to, jau kūrėsi ligoninė, veikė gimdymo skyrius, 
dirbo keli gydytojai.

Anykščių vaistinė Nr. 214 buvo Vilniaus gatvėje, netoli 
bažnyčios. Ją čia įkūrė būvės jos savininkas Hopenas. 
Tarpukario Lietuvoje Anykščiuose vaistinę turėjo ir rašytojas 
Antanas Vienuolis-Žukauskas. Provizorius Hopenas mirdamas 
vaistinę paliko savo vaikams. Dukros tapo farmacininkėmis, o 
sūnus su šeima gyveno dvare netoli Anykščių. 1941 m. birželio 
14 d. Hopeno sūnus su šeima ir našle motina, bei vaistines 
vedėja dirbusi jos sesuo provizorė Karolina Jazdovska buvo 
ištremti į Sibirą, kur tuoj pat 1941 m. susirgusi šiltine mirė 
Karolina. 1944 m. mirė ir provizoriaus Hopeno našlė Stefanija, 
jos sūnus Antanas Hopenas nuo šeimos atskirtas mirė Rešotų 
lageryje 1943 m.

Vaistinė buvo vienaaukštis mūrinis namas, už jo sodas ir 
daržas. Vaistinė užėmė tris kambarius, vedėjo butas taip pat 
buvo trijų kambarių. Nedideliame kambarėlyje, kuris buvo 
kitoje vaistinės koridoriaus pusėje, gyveno Genė Puodžiūnaitė. 
Iš tiesų, ji čia tik miegojo, nes visą dieną praleisdavo vaistinėje. 
Tame kambarėlyje buvo laikoma ir marlė, bei kai kurios 
kitos prekės. Sekmadieniams Genė išeidavo tėviškėn, kuri 
buvo už poros kilometrų nuo miesto. Genė man pasirodė 
nelabai draugiška, buvo uždara ir paslaptinga, buvo labai 
darbšti, greita ir nuolat stebėjo mano darbą. Nežinojau, kad 
ją buvo ištinusi didele nelaimė – buvo suimta, kaltinta ryšiais 
ša partizanais ir keletą mėnesių kalinta Vilniaus saugumo 
kalėjime.

Lucija Kuliešienė buvo graži, jauna moteris. Ji turėjo sūnų 
ir dukrą ir gyveno rašytojo Vienuolio namuose. Atrado, jos 
vyras buvo tolimas rašytojo giminaitis.

Vedėjo Juozo Morkūno žmona Birutė niekur nedirbo. Ji 
augino du mažamečius sūnus ir laukėsi trečiojo. Morkūnas 



31Lietuvos farmacijos žinios · 5-6 (248-249) · 2017

MeMuarai

sirgo plaučių tuberkulioze, buvo jau apsigydęs, tačiau plaučiai 
liko silpni. Po darbo, po pietų visada eidavo pasivaikščioti į 
Anykščių šilelį, pakvėpuoti gaivių pušų oru.

Su vedėju ir jo šeima greitai susidraugavau, tai buvo 
geri, malonus žmonės. Morkūnas mėgdavo su kompanija 
retkarčiais lošti preferansą ir kartu išlenkti taurelę. Žmonai 
tai nepatikdavo, bet ji nepriekaištaudavo ir niekuo kitiems 
nesiskųsdavo. Buvo ramaus būdo. Vaistinėje fasuotoja dirbo 
jos sesuo Bronė. Ji buvo priešingybė savo seseriai – smarki, 
greita, linksma, nors jos gyvenimas nelepino. Studijuodama 
ištekėję už karininko, vyras tapo partizanu. Bronė kurį laiką 
mokytojavo Utenoje, buvo suimta. Paleista atvažiavo pas 
seserį į Anykščius. Turėjo šešiametį sūnelį Eugenijų.

Morkūnui reikėjo labai suktis, kad išlaikyti tokią nemažą 
šeimą. Negalėję laikytis taisyklių. Prieš turgų padarydavome 
daug santonino miltelių nuo kirmėlių, sukdavome gyvsidabrio 
tepalą nuo utėlių. Į gyvsidabrio nuodingumą tada niekas 
nekreipė dėmesio, apie tai ir mes mažai ką težinojome. Tepalą 
gamindavome čia pat, oficinoje. Už pakartotinus receptus taxa 
laborum nebuvo apskaičiuojama receptūros žurnale. Vedėjas 
pats prekiavo tais vaistais, mes asistentės į tai nesikišome.

Vaistinėje dirbo senutė sanitarė Lionė Kuliešienė, kuri 
buvo dirbusi ir prie vaistinės savininko K. Hopeno. Ji buvo 
labai paslaugi, stropi, gera moteris, visiems stengėsi įtikti. Ji 
rūpinosi ir savo išvežtų giminaičių dviem mergaitėm, kurias 
pasiėmė pas save. Jos tetai padėdavo, vakare išvalydavo 
vaistinę, išplaudavo buteliukus. Buvome draugiškas 
kolektyvas.

Atvažiavo ir mano mama su sesute, apsigyvenome kartu. 
Sesuo pradėjo mokytis Anykščių septynmetės mokyklos 
paskutinėje klasėje.

Atėjo ir pirmos algas diena. Dirbau rytinėje pamainoje, nuo 
aštuonių ryte iki antros valandos po pietų. Mane pakeitė Teklė 
Gilytė, ji turėjo dirbti iki aštuntos valandos vakare. Vedėjas 
nutarė tą mūsų pirmos algos dieną kaip tai pažymėti. Jo žmona 
buvo išvažiavusi. Jis nupirko konservų „Menkė aliejuje“ 
užkandai, gal nieko kito parduotuvėje ir nebuvo, sumaišęs 
sirupą su spiritu, padarė likerio. Cukraus sirupo visada buvo 
vaistinėje, nes jį naudodavome gamindami mikstūras vaikams. 
Pakvietė mane ir Teklę bei pavaduotoją Liuciją į savo kambarį 
vaišėms. Genė Puodžiūnaitė buvo palikta vaistinėje aptarnauti 
žmonių.

Mudviem su Tekle pripylė beveik po stiklinę to likerio 
ir paragino išgerti. Teklė atėjo pavalgiusi pietus ir už mane 
buvo vyresnė, ir gerokai protingesnė. Ji kiek tai gurkštelėjo 
pasiūlyto likerio, o aš paklusniai išmaukiau savąją porciją. 
Užkąsti teko menke aliejuje. Po kelių minučių man kambarys 
ėmė suktis ir aš išėjau į vaistinės sodelį. Prie verandos buvo 
kėdė, atsisėdau į ją, o viskas lėkė aplinkui. Na, po to pradėjau 
„važinėti į Rygą“. Apie nieką negalėjau galvoti, tik buvo baisi 
gėda. Laimei, kad nei ponios Morkūnienės, nei vaikų nebuvo 
namie. Pasėdėjau kėdėje gal valandą, popietė buvo šilta ir graži 
– buvo rugpjūčio pabaiga. Kai šiek tiek atsipeikėjau, koja už 
kojos parėjau namo. Mama išsigando mane pamačiusi, buvau 
balta kaip popierius. Nebuvau apsvaigusi, matyt, alkoholis 
nespėjo visas absorbuotis ir skrandis jį pašalino. Nebuvau 
pratusi prie svaigalų, jų niekada nevartojau, tik per diplomo 
įteikimo balių išgėriau keletą taurelių vyno.

Vedėjas buvo pratęs išgerti ir nieko blogo nepamanė, todėl 
taip mus ir pavaišino. O, aš galėjau mirtinai apsinuodyti tokia 

alkoholio doze. Nuo to karto nei į kokį likerį net pažiūrėti 
negalėjau, net ir labiausiai raginama.

Kartą, kai jau dirbau Vyriausioje farmacijos valdyboje 
Vilniuje, kartu su valdybos viršininku Eišvydžiu nuvažiavome 
į Pabradės vaistinę. Jos vedėja buvę farmacijos magistrė 
Jasūdienė, baigusi Vilniaus universitetą. Ji buvo lenkė, labai 
maloni moteris, po karo buvo ištekėjusi už agronomo Petro 
Jasūdo. Jos tėvas buvo Žvėryno vaistinės savininkas, brolis 
taip pat chemikas vaistininkas. Ponia Jasūdienė pavaišino 
mus pietumis ir desertui pasiūlė kavos su likeriu. Aš griežtai 
to atsisakiau. Po kelių metų, kai p. Jasūdienė tapo Švenčionių 
vaistažolių fabriko direktore ir aš atvažiavau į fabriką 
susipažinti su jos darbu, p. Jasūdienė pietų mane parsivežė 
į savo namus. Išgirdau, kaip ji vyrui pasakė! Petrai, nueik 
nupirk degtinės, panelė Regina negeria likerio. Supratau, kad 
prisiminė mano kadaise pasakytus žodžius ir, matyt palaikė 
mane tikra girtuokle. Pradėjau juoktis ir pasakiau, kad svaigalų 
iš viso nevartoju. Ko nebūna tame gyvenime, net ir tokių 
nutikimų pasitaiko.

Mano atlyginimas ant popieriaus buvo 550 rublių. Realiai 
gaudavau apie 450 rublių, nes reikėjo mokėti pajamų mokestį, 
netekėjusios moters mokestį, 55 rublius – paskolą valstybei. 
Už butą turėjau mokėti 100 rublių, taip kad maistui ir kitiems 
reikalams trims asmenims likdavo tik 350 rublių. Tai buvo 
labai mažai. Tiesa, jei planą gerai vykdydavome pasibaigus 
ketvirčiui gaudavome šiokią tokią premiją. Anykščiuose 
mamai gauti darbą tuo metu buvo neįmanoma. Vedėjas 
suprasdamas mano padėtį davė kurui vaistinės malkų, daugiau 
padėti negalėjo.

Kartą į vaistinę atėjo Anykščių gimnazijos direktorius 
Antanas Kojalis. Jis buvo kilęs iš Luokės apylinkės ir pažinojo 
mano tėvus. Paklausė, ar man ne giminė luokiškiai Stonkai. 
Kai aš patvirtinau, kad tai mano tėvai, jis apgailestavo, kad 
mano tėvas mirė. Visiems buvau pasakius, kad tėvas mirė nuo 
plaučių uždegimo, negalėjau tais baisiais Stalino laikais sakyti 
teisybės. Paklausiau, gal direktorius galėtų priimti mane į 
darbą mokykloje. Pagalvojęs atsakė, kad galėtų man duoti pusę 
laboranto etato darbui fizikos kabinete. Aš labai apsidžiaugiau, 
tai buvo papildomi 200 rublių į mano biudžetą. Mokytojai 
sutiko mane gana santūriai, kažkas buvo paskleidęs gandus, 
kad aš atsiųsta jų sekti. Netikėjo, kad baigusi universitetą, 
galiu dirbti laborante. Dabar kiekvieną rytą, ar po darbo, jei 
dirbau priešpietinėje pamainoje, skubėjau į mokyklą pravesti 
laboratorinių darbų septintokams ir aštuntokams.

Anykščiai nuostabaus grožio. Per patį miesto vidurį, 
apsukdama bažnyčią, kurios aukšti bokštai stiebiasi aukštyn, 
vingiuoja gražuolė Šventoji. Miestą supa kalvos ir Anykščių 
šilelis, gražiai apdainuotas vyskupo Antano Baranausko. 
Karo metu išdegė visas miesto vidurys, sudegė ir Vienuolio-
Žukausko vaistinė. Sudegusių namų vietoje buvo pasodintas 
skveras. 1949 m. tai buvo jauni medeliai, dabar jau išlakūs, 
pavėsingi medžiai. Gyvenau už upės, ant kalno, ir kiekvieną 
rytą, eidama į darbą, mačiau kaip ant delno visus Anykščius. Be 
Šventosios, miesto šiauriniu pakraščiu tekėjo upelė Anykšta, 
iš kitos pusės – kitas upelis, kurio vardo nebeprisimenu. Ypač 
gražu pavasarį, kai sužįsta sodai, nes beveik prie kiekvieno 
namo yra sodelis. Einant į darbą ar grįžtant namo mane visada 
pasitikdavo upės šniokštimas - krintantis per Šventosios upės 
užtvanka vanduo, o kartais upe dar plaukdavo ir sieliai.
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Vos pradėjus dirbti vaistinėje, į vaistinę atėjo rašytojas 
Antanas Vienuolis-Žukauskas. Susipažinome. Jis mėgdavo 
užsukti į vaistinę – ji primindavo jam jo jaunystę. Gyvenau 
visai šalia jo namų, kas rytą praeidavau gatve pro jo vartelius. 
Kartą pamačiau prie vartelių stovintį rašytoją su jaunu vyru. 
Rašytojas mane sustabdė ir pasiūlė susipažinti su jo sūnumi 
Stasiu, kuris dirba Vilniaus universitete asistentu. Stasys 
Žukauskas, paskutinio farmacijos skyriaus studentas, 1941 
m. birželio 14 d. buvę suimtas. Jis buvo kaltinamas buvęs 
studentų korporacijos „Jūra“ pirmininkas, o tai sovietų 
valdžios akimis žiūrint buvo didelis nusikaltimas, nors 
korporacijos nariai užsiėmė tik jūros sportu. Jis buvo nuteistas 
kalėti 5 m. lageryje. Po karo tėvas padėjo daug pastangų, kad 
jį sugrąžintų į Lietuvą. Atlikęs bausmę buvo paleistas. Vėlias, 
kai Stasys dirbo Platelių vaistinės vedėju, teko su Juo artimiau 
bendradarbiauti, užeidavo į Vyr. farmacijos valdybą aplankyti 
kartu su manimi dirbusios savo bendrakursės Eugenijos 
Šimkūnaitės.

Po karo rašytojas dėstė rusų kalbą Anykščių gimnazijoje, 
buvo Tekl ės Gilytės, Renės Puodžiūnaitės ir Vytauto 
Sedelskio klasės mokytojas ir auklėtojas. Tapo Lietuvos SSR 
Aukščiausiosios Tarybos deputatu. Sovietams reikėjo iškilių 
lietuvių kultūros veikėjų. Neužmetė savo plunksnos. Rytais 
pro savo langą matydavau balkone vaikščiojantį rašytąją, čia 
jis apmąstydavo savo dienos darbus. Po gero pusmečio, kai 
vaistinės vedėjo pavaduotoja pakvietė mane į savo gimtadienio 
vaišes, teko sėdėti greta rašytojo. Tuomet jis pasiūlė apžiūrėti 
antrame aukšte esantį jo butą, kuriame gyveno su žmona. 
Judviejų duktė 1944 m. su vyru emigravo į Vakarus, gyveno 
Amerikoje.

Rašytojas parodė savo kabinetą. pilną knygų, čia prie 
rašomojo stalo jis rašydavo savo knygas, iš jo buto durys 
tiesiai į balkoną. Pasakiau, kad mėgau jo knygas, ypač 
„Viešnią iš šiaurės“. Rašytojas apgailestavo, kad ši knyga 
dabar nebepopuliari ir net nepageidautina. Ir vėliau teko 
bendrauti su rašytoju, sveikinti jį Jubiliejaus proga visų 
Lietuvos farmacininkų vardu, o po to, netrukus ir stovėti 
garbės sargyboje prie jo karsto.

Anykščiuose rugpjūčio pabaigoje garsūs šv. Baltramiejaus 
atlaidai, tai didelė šventė, „kermošius“, kaip jie vadina, visam 
Anykščių rajonui. Į bažnyčią suvažiuoja daug žmonių, po to 
susitinka giminės, pažįstami, vieni kitus kviečia į vaišes. Ir 
mano kolegė Teklė tą popietę pakvietė mane į savo namus, 
kurie buvo vos trejetas kilometrų nuo Anykščių, arti šilelio. 
Parsivežė mane arkliu. Jų sodyba buvo graži, pastatai plačiai 
išsidėstę, didelis kiemas ir nesenai statytas erdvus gyvenamas 
namas. Susirinkome apie dvidešimt svečių, tai buvo jos 
bendraklasiai studentai, pažįstami, kaimynai. Seklyčioje buvo 
užtiestas stalas. Man teko sėdėti greta, tais pačiais metais, 
kaip ir aš, baigusia Kaune universitete chemiją, inžinieriaus 
Vytauto. Jis dirbo vyno fabrike laboratorijos vedėju, buvo 
gerai pažįstamas su mūsų kurso kuratoriumi Alfonsu 
Kaikariu. Pasirodo, jam apie mane jau buvo papasakojęs 
Kaikaris. Pasakė, kad į Anykščius esu paskirta aš, jo studentė, 
žaidžianti šachmatais, gana protinga. Vaišės buvo su šokiais, 
Linksminomės iki išnaktų, o po to nuėjome dar pas kitus 
kaimynus. Teko pas Teklę pernakvoti, o rytą skubėti į darbą.

Tuomet, apie 1949 getus, apie Anykščius miškuose buvo 
daug „miškinių“, taip vadindavo juos žmonės, valdžiai, 

aišku, jie buvo „banditai“. Prieš juos stribai nuolat vykdė 
operacijas  ir šie nesėdėjo sudėję rankų. Gyventi prie miško 
buvo pavojinga. Man rodos, kad tai buvo viena iš priežasčių, 
kad Teklė rugsėjo mėnesį išvažiavo dirbti į Panevėžio vaistinę.

Anykščiuose dirbo keli gydytojai, o kartu su manim 
atvažiavo ir jų daugiau. Sveikatos skyriaus vedėjas buvo 
geras, patyręs gydytojas, Lukoševičius, jo žmona buvo dantų 
gydytoja, Dirbo gera terapeutė Kavoliūnaitė, jauna, daili 
mergina. Daug receptų rašydavo gydytoja Mizeikytė. Nuo 
rugpjūčio  pradėjo dirbti jauna gydytoja Birutė. Ji nuolat 
darydavo klaidas rašydama receptus, bet niekada nepykdavo 
už mūsų pastabas. Greitai ir ji išmoko apskaičiuoti dozes 
ir tinkamai rašyti receptus. Po poros mėnesių ligoninės 
organizuoti atvažiavo žemaitis, pora metų už mane anksčiau 
baigęs Kauno universitetą, gydytojas Vaclovas Ralys. Jo 
žmona buvo taip pat dantistė, tačiau dar kurį laiką į Anykščius 
atvažiuoti negalėjo. Baigusi Vilniaus universitetą atvažiavo 
stomatologė Jankauskaitė. Ji buvo anykštietė. Ji buvo paskirta 
laboratorijos vedėja.

Su visais gydytojais susigyvenau. Kartu lankėme 
marksizmo-leninizmo paskaitas, kurias skaitė partiniai 
darbuotojai, rajono laikraščio redaktorius Karosas. Kad esame 
nesenai baigę universitetą ir net išlaikę valstybinį marksizmo 
egzaminą, nieko nereiškė, reikėjo tų tiesų mokytis iš naujo, 
nors mūsų lektoriai universitetų nebuvo baigę.

Pradėjau dainuoti Anykščių kultūros namų chore. 
Jo vadovas buvo mokyklos direktorius Antanas Kojelis. 
Ruošėmės dainų šventei. Tačiau šventėje man dalyvauti 
neteko, nes liepos mėnesį vaistinės vedėjas mane pasiuntė 
pavaduoti išeinančią atostogų Kurklių vaistinės vedėją, 
vaistininko padėjėją, Pulcheriją Kulikauskaitę. Ji buvo 
šešiasdešimties metų, senų laikų inteligentė. Vaistininko 
padėjėjos pažymėjimą buvo gavosi Varšuvoje, po pirmo 
pasaulinio karo sugrįžusi į Lietuvą. Nors kalbėjo su lenkišku 
akcentu, gyventojų buvo mėgiama. Po karo Kurkliuose 
gydytojo nebuvo ir p. Pulcherija buvo pirmoji pagalbininkė 
susirgus. Ji mėgo jaunimą, Kurklių kultūros namams net 
padėjo pastatyti spektaklius. Kurkliuose po kelių metų pastatė 
naują vaistinę. 1962 m. išėjo į pensiją, skurdo, artimų giminių 
neturėjo. Gyvenimą teko baigti senelių namuose. Kai gyveno 
Antavilių senelių namuose netoli Vilniaus, su VFV viršininku 
J. Eišvydžiu 1970 m. buvau nuvažiavusi pasveikinti jos 80 
metų sukakties proga. Pasibaisėjome jos gyvenimo sąlygomis, 
nors p. Pulcherija niekuo nesiskundė. Viename kambaryje 
gyveno apie 15 senelių, kai kurios jau nesikėlė iš lovos. 
Pulcherija prie savo lovos turėjo tik nedidelę spintelę, bendras 
tualetas keliems palatoms koridoriaus gale, visur senatvės 
ir šlapimo tvaikas. Kitais metais kurkliečių pastangomis ji 
buvo perkelta į Vydžių senelių namus prie Ukmergės. Čia ji 
1974 m. mirė.

Šeštadieniais po pietų, po darbo, pėsčia 10 km, pareidavau 
namo. Sekmadienį po pietų grįždavau atgal pėsčia į Kurklius.

Rugpjūčio mėnesį teko pavaduoti Skiemonių vaistinės 
vedėją provizorių Steponą Žvirblį, malonų baltais ūsais storulį. 
Provizoriui jau buvo 70 metų, jis Skiemonių vaistinę įsteigė 
1923 metais, buvo jos savininkas. Nacionalizavus vaistinę liko 
jos vedėju. Jo žmona jau buvo mirusi, gyveno kartu su savo 
dukterėčia Anele, kuri dirbo vaistinėje sanitare.

(Bus daugiau)
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oFiciaLi kronika

 � „BaltPharm Forum-2018“ – 
balandžio 13-15, Tartu
 � „Farmacijos dienos-2018“ – 
birželio 16-17, Sudervė
 � FIP Kongresas, – rugpjūčio 25 - 
rugsėjo 4 d., Glazgas, Škotija
 � LFS 33-sis suvažiavimas – rugsėjo 
22-23 d. Palanga 

LIETUVOS FARMACIJOS SĄJUNGOS 2018 METŲ KALENDORIUS
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„Naujas rytas“
Raseinių rajono laikraštis
2017-11-10

Ne vaistininkai nustato 
vaistų kainas

Tyrimai rodo, kad kompensuojamieji vaistai 
Lietuvoje yra vieni brangiausių visoje Europoje. Pasak 
šalies vadovų, kompensavimo sistema yra neskaidri ir 
blogai kontroliuojama, - tai sudaro sąlygų korupcijai 
ir neteisėtam lobizmui įsikeroti. Pasak Konkurencijos 
tarybos, vienodo poveikio pigesnių vaistų patekimas 
į rinką yra ribotas, teisinis reguliavimas rinkoje 
sudaro palankių sąlygų ištikti gamintojams su kelis 
kartus didesnėmis kainomis nei konkurentų. Pliekia 
vaistininkus visi, kas netingi, o juk kažkada Lietuvos 
farmacijos sistema buvo pavyzdys, įdomu, kas atsitiko 
ir, ką apie tai mano vaistininkai? Jūsų dėmesiui - 
pokalbis su senosios Raseinių vaistinės vaistininku 
Arvydu Šneideriu.

- Kas šiandien atsitiko farmacijos sistemoje?
- Su šalies Nepriklausomybe atėjo ir „naujųjų 

vais tininkų karta“, kai įsivyravo „visažinių gariūnų 
gydytojų verslininkų“ supratimas apie ligas ir jų 
gydymą, apie far maciją. Per trumpąjį laikotarpį buvo 
sugriauta viskas, kas kurta nuo II-ojo pasauli nio karo 
pabaigos, - paminta vaistininko profesija, tradici jos, 
garbė, profesionalumas. Farmacija tapo politine are na: 
per 26 Nepriklausomybės metus pasikeitė 25 Sveikatos 
ministrai, 12 Farmacijos departamento direktorių... 
Visi buvo uolūs „naujųjų vaisti ninkų“ įnorių bei 
užsakymų vykdytojai, be jokio galvos skausmo, 
keitę neįtikusius Farmacijos departamento va dovus. 
Farmacijoje įsišaknijo lojalumas „naujiesiems vais-
tininkams“ pakeitęs profesionalumą, į atsakingus pos-
tus buvo sodinama reikiamų žmonių, neatsižvelgiant į 
jų profesiją, išsilavinimą... Taip mūsų farmacija neteko 
savo veido ir nusirito iki gariūnų prekybos vaistais 
supratimo.

- Kuo šiandien išsiskiria vaistų prekyba 
Lietuvoje?

- Registruotų vienodų gamintojų generinių vaistų 
kainos Lietuvoje 5-10 kartų didesnės nei kitose ES 
šalyse ir niekas negali paaiškinti - kodel? Kitas dalykas 
- vais tų kompensacijos sistema. Iš viso unikalus 
dalykas: žmogui kompensuojamas vaistas 100 proc., 
bet jam vis tiek reikia dar primokėti? Vienas pavyz dys: 

vaistas Caps. Omeprazolum 20 mg N 28 - Lietuvoje 
deklaruota kaina - 3,99 euro, Caps. Omeprazotum 20 
mg N 28 - Jungtinėje Karalystėje - 0,56 euro.

Mažmeninė šio vaisto kaina yra 4,32 euro. Taigi, 
už šį kom pensuojamąjį vaistą, esant 100 proc. 
kompensacijai, Valstybė šią kainą deklaravusiai 
užda rajai akcinei bendrovei sumo ka 2,74 euro, 
ligonis jam pri moka dar 1,58 euro! Žmogus, turintis 
šio vaisto 100 proc. kompensaciją, savo priemoka 
sumoka trigubai daugiau, nei yra gamyklos kaina. 
Maža to, dar ir Valstybė uždarajai ak cinei bendrovei 
prideda 2,74 euro! Per metus Lietuvoje šio vaisto 
reikia 50 000 pakuočių, t. y. Lietuvos piliečiai, 
turintys 100 proc. kompensaciją, uždarajai akcinei 
ben drovei moka 79 000 eurų per metus ir Valstybė 
iš biudžeto dar atseikėja 137 000 eurų. Iš viso šis 
vaistas Lietuvos pilie čiams kainuoja 216 000 eurų 
per metus. Anglijoje 50 000 vnt. kompensuojamojo 
omeprazolio pakuočių Valstybei kainuoja 45 500 svarų 
ir be jokios paciento priemokos. Per metus sudaromas 
nei ma žas, nei didelis: 170 500 eurų skirtumas. 
Dabar padaugin kime šią sumą iš 25 metų, - gautume 
4 262 500 eurų. Tiek yra permokėta tik už vieną 
vaistą. Toliau padauginkime šią sumą, pavyzdžiui, 
iš 1000 vaistų, kurie yra registruoti Lietuvoje kaip 
generiniai - sudaroma gana nemaža suma, kuri yra 
permokėta Lietuvos gyventojų ir Lietuvos biudže to 
per paskutiniuosius 25-erius metus. Lietuvos vaistų 
preky boje - tai neįprastas reiškinys, kurį pakartoti 
kitoje šalyje, pa prasčiausiai, būtų neįmanoma. Ką jau 
kalbėti apie vaisti nėse esančių maisto papildų kainas 
ir jų reklamą su gausybe „nuolaidų“... Ar vaistinė yra 
ta vieta, kur galima rekla muoti? Užėjęs į ją tarp rekla-
minių skydų su nuolaidomis sunkiai atsirenki, kokia iš 
tikrųjų maisto papildų kaina? Pavyzdys reklamuotos 
maisto papildo kapsulės „Liuberin“ gamyklos kaina 
yra 1,07 euro, vaistinėje jis kai nuoja 12,99 euro, po 
to, šiam produktui suteikiama 40 proc. nuolaida ir 
gyventojas turi su mokėti 7,79 euro su prierašu, kad 
pirkdamas sutaupo 5,20 euro! Nesuprantu, kur pirkė-
jas sutaupo? Nuo susigalvotos kainos? Labai įdomi 
kainų kontrolės vadovų pozicija šiuo atžvilgiu, - tai 
įžūli apgaulė, bet niekas jos neuždraudžia...

- Paskutiniuosius kelis mėnesius viešoje erdvėje 
nesiliauja diskusijų dėl to, ar pigesni generiniai 
vaistai veikia taip pat efektyviai kaip ir brangesni 
originalūs. Nors 60 procentų gydytojų įsitikinę, kad 
generiniai vaistai skiriasi nuo originalių ir mažiau 
20 procentų gydytojų pacientams siūlytų generinį 
vaistą. Paaiškinkite, kas yra generiniai vaistai, 
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kurie pateikiami kaip panacėja nuo brangių vaistų. 
Kas tai yra?

- Generiniai vaistai - jau esančių vaistų kopijos, 
kurių galima parduoti su savo pre kės ženklu. Kopija 
yra kopija.

- Pakalbėkime apie dar vieną valdžios keliamą 
uždavinį vaistininkui – supažindinti klientus 
su galimybėmis gydytis mažiau kainuojančiais 
vaistais. Ką reiškia „supažindinti su mažiau 
kainuojančiais vaistais“?

- Nežinau, ar vaistininko darbas siūlyti gyventojams 
pigesnių vaistų, bet situaci ja įdomi. Mus, vaistininkus, 
sulygina su pardavėjais, bet parduotuvėje prie kasos 
ka sininkė nesako, kad yra ir pigesnių produktų ar 
akcijų dėl pasibaigusio prekės tinka mumo. Nežinau, 
kodėl žmo gui, daug metų vartojančiam vieną ar kitą 
vaistą, šiandien turėčiau siūlyti kitą, - pigų. Juk ne mes 
vaistininkai, o Lietuvos farmacijos vers to prižiūrėtojai 
nustatė to kias vaistų kainas, nuo kurių pensininkams 
net „akys ant kaktos lipą“ ir niekas negali įvardinti, 
kas yra kas ir, kodėl taip yra. Dialogų nėra, yra tik 
pertraukiamų valdžios mono logų ir samprotavimų, 
kad, jei vaistininkas pasiūlytų įsigyti 0,01 euro pigesnį 
vaistą, visi Lietuvos pensininkai priemo koms mokėtų 
ne 54 mln. eurų, o tik 27 mln. t.y., sutaupytų 27 mln. 
eurų. Aš užduočiau kitokį klausimą: kiek Lietuva 
sutaupytų už vaistus, jeigu kainos nebūtų didesnės 
nei kitur? Štai spalio pradžioje vykusiame Lietuvos 
farmacijos sąjungos suvažiavime lietuvis vaistininkas 
Anato lijus Kostiukevičius, dirban tis Anglijoje, 
pasakojo, jog Jungtinėje Karalystėje žmo nės, dirbantys 
Valstybėje ir sulaukę 60 metų, visų reikia mų vaistų 
gauna nemokamai. Be to, Anglijoje leidžiama 
vaistininkui išrašyti receptų. Tai pasiteisina su kaupu, 
nes vaistininkas yra svarbiausia Anglijos sveikatos 
sistemos dalis, kuriuo visuomenė labai pasitiki. Tai 
vaistininką įpa reigoja būti visada atsakingą, pareigingą 
ir sąžiningą visais gyvenimo atvejais. Ar galime lyginti 
Lietuvos ir Jungtinės Karalystės vaistininką? Aiš ku, 
galime, juk žmonės baigę farmacijos mokslus dirba 
tiek vienoje, tiek ir kitoje šalyje, tik skirtumas tas, kad 
Lietu voje vaistininkas nėra nepri klausomas ir laisvas, 
jis dirba netikrų specialistų prikurtų instrukcijų ir 
prižiūrėtojų nu statyto atlyginimo režimu. Kalbant apie 
kainas - nereikia toli važiuoti, užtenka ir Len kijos, kur 
vaistai beveik dvi gubai pigesni nei Lietuvoje.

- Nejaugi tikrai taip viskas blogai?
- Žinote, žmogaus sveika ta yra vienintelis rimtas 

da lykas, todėl jai turi būti ski riama atitinkamai 

Valstybės dėmesio. Koks gali būti Valstybės dėmesys, 
jei lietuviškų vaistinių gali ant vienos ran kos 
pirštų suskaičiuoti, nes visas kitas valdo užsienie-
čiai: „Norfos“ ir „Gintarinę vaistinę“ valdo tinklai, 
JAV ir Norvegijos bankai valdo „Eurovaistinę“ ir 
„Camelia“, vokiečiai - „Benu“ ir taip toliau. Kokia 
padėtis kaime? Ten beveik netiko ne tik me dicinos 
punktų, bet ir vaisti nių, nes didiesiems vaistinių 
savininkams vaistinė turi duoti didžiulio pelno, jei to 
nėra, nesteigiama ir vaistinė. Mes bandome šiek tiek 
švelninti šią situaciją - neseniai atidarėme vaistinę 
Šiluvoje. Aišku, didelio pelno nėra, bet žmonėms 
patogu. Žino te, vaistinės jau seniai yra tarsi fronto 
linija - tenka iš klausyti viską, kas žmonėms netinka, 
ar nepatinka, nors vaistininkai niekuo dėti. Iš tiesų 
šiandien situacija yra dviprasmiška: mes, vaistinės, 
esame už tai, kad vaistų kai nos būtų tinkamos 
klientams ir nuolatos mažėtų, kad žmones turėtų 
galimybę rinktis. Ministerija įsitikinusi, kad gamintojai 
gali sumažinti vaistų kainas, tačiau vaistų gamintojai 
tikina, kad Minis terija su gamintojais nesusi taria, 
akivaizdu, kad didelė vaistų dalis į kainyną nepa tenka. 
Gegužės mėnesį atlik ta gyventojų nuomonės apklausa 
rodo, jog net 91 proc. gyventojų, eidami į vaistinę, 
jau žino, kokį vaistą pirks. Kitaip sakant, jie ir toliau 
no rės įsigyti tų vaistų, kuriuos iki tol vartojo. Dar kita 
mūsų turima statistika: kas penktas žmogus, sergantis 
lėtine liga, vienodus vaistus vartoja de šimt metų, todėl 
tikėtina, kad tų vaistų pirks ir ateityje. Jei šie vaistai 
jau nebus kompen suojami? Kai tvirtinama, kad bus 
sutaupyta apie 20 milijo nų eurų ligonių lėšų, kurias jie 
išleido priemokoms, ta čiau gali nutikti ir atvirkščiai - 
gyventojai vaistams išleis daug daugiau pinigų.

- Gal galima pakalbį baigti optimistine gaida?
- Lietuvoje vykdomas socialinis eksperimentas: 

Vals tybė siūto taupyti aukojant sveikatą ir pacientams 
rinktis kuo pigesnių vaistų. Na, mūsų šalis matė ne 
vieną ir ne du, o dešimtis eksperimentų, ku rie „ėjo ir 
praėjo“ nepalikę nei žymių, nei pėdsakų. Su sveikata 
eksperimentuoti yra pavojinga, bet aš tikiu sveiku 
lietuvio protu ir manau, kad atsisijos valdžios pelai nuo 
sveikatos grūdų. Aišku, žmo gus sveikatos nevertina, 
kol liga neužklumpa, bet manau, kad provincijos 
gyventojai su pranta, kad vaistinė, gyvavusi šimtmetį 
ir daugiau, kurios tikrai reikia žmogui, kad ji - dažnai 
pirmasis pagalbininkas sunegalavus... Ar liks provin-
cijoje vaistinių? Atsakymą žino tik provincijos 
žmonės, nes tai priklauso nuo jų.

Stanislava Tuūnaitienė
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15min.lt

Vaistų kainų palyginimas 
Lietuvoje ir Lenkijoje: kai 
kas pigiau net 4 kartus 

Kilus nepasitenkinimo bangai, kai vaistinės, išsigan-
dusios slaptų pirkėjų kampanijos, sugriežtino kai kurių 
vaistų pardavimo tvarką, žmonės vėl pradėjo kalbėti apie 
tai, kad Lenkijoje pigesni ne tik maisto produktai bei 
kitos prekės, bet ir vaistai. 15min nusprendė patikrinti, 
kiek tame yra tiesos, kurie vaistai iš tiesų gerokai pigesni, 
o kurie – tik nežymiai. Daugiau 15min Gyvenimas nau-
jienų – mūsų Facebook puslapyje!

Važiuoti vaistų į Lenkiją pasiūlė pats gydytojas
Jokia naujiena, kad žmonės į Lenkiją vyksta apsipirk-

ti. Gyvenantiems arčiau sienos apsimoka važiuoti vien tik 
maisto produktų, toliau nuo sienos gyvenantys lietuviai 
susidaro ir kitų prekių sąrašiuką. Mat tiek maisto produk-
tų, tiek kitų prekių kainos čia gerokai mažesnės. Gerokai 
pigesni ir vaistai, tiesa, ne visi. Taigi čia jau sėkmės 
dalykas, priklausantis nuo to, kokio vaisto reikia. Tačiau 
yra ir labai drastiškų skirtumų, ne veltui net gydytojai, 
išrašę brangaus nekompensuojamo vaisto receptą, savo 
pacientams neoficialiai pataria juos pirkti Lenkijoje. Taip 
žmonės sutaupo iki 50 proc. ar net daugiau.

„Ar turite galimybę nusipirkti vaistų Lenkijoje? Gal 
kas nors iš pažįstamų ten vyksta?” – prieš rašydamas 
receptą pasiteiravo gydytojas. Jis skyrė vaistą, kuris 
Lietuvoje nėra registruotas, Todėl jį įsigyti galima tik 
pagal vardinį receptą. Tiesa, tai nėra taip jau sudėtinga, 
tačiau šio vaisto kaina – 38,47 Eur, o vartoti jį teks ilgai. 
Lenkijoje tas pats vaistas kainuoja 35,49 PLN – 8,46 Eur! 
Buvau nustėrusi – kaina skiriasi 4,5 karto. Tik tuomet su-
pratau, kodėl gydytojas primygtinai rekomendavo vaistą 
pirkti Lenkijoje“, – pasakojo vilnietė Neringa.

Panašų kainų skirtumą pamatė ir Vilniuje gyvenanti 
Vilma. Pradėjusi ieškoti jai reikalingo maisto papildo, ji 
sužinojo, kad Lietuvoje jo pakuotė kainuoja 42 eurus, tuo 
tarpu Lenkijoje – apie 10 eurų.

„Kai tai pamatai, peršasi klausimas: kas čia Lietu-
voje vyksta. Aišku, lenkams lietuvių problemos nerūpi, 
jų interneto svetainėse nėra versijų užsienio kalbomis 
ir kortele atsiskaityti galima ne visur. Jų rinka didelė, 
jie patys sau klestintys. Jei būtų šviesesnis metas, tikrai 
susimestume su draugėmis ir nuvažiuotume, tuo pačiu 
paturistautume. Jeigu jau tokia realybė ir gamintojai taip 
užkėlę kainas, atsiranda verslo niša vaistų gabentojams: 
susirenki receptus, paimi mokestį ir važiuoji“, – pusiau 
juokais, pusiau rimtais svarstė pašnekovė.

Beje, receptiniai vaistai ir Lenkijoje lengva ranka 
neparduodami. Todėl verta iš anksto pasitikrinti len-
kiškose vaistinių internetinėse svetainėse, ar vaistas 
receptinis.

Kas sudaro vaisto kainą
Galutinė vaisto kaina susideda iš gamintojo deklaruo-

tos kainos Lietuvai, didmeninio platinimo antkainio, kurį 
užsideda didmenininkai, pristatantys vaistus į vaistines 
(kompensuojamiesiems vaistams šis antkainis gali 
svyruoti nuo 14 proc. iki 14,48 euro, nekompensuoja-
miesiems – nuo 18 proc. iki 14,48 euro).

Toliau seka mažmeninio platinimo antkainis, kurį 
užsideda vaistinės (kompensuojamiesiems vaistams jis 
svyruoja nuo 22 iki 5,79 euro, nekompensuojamiesiems 
– nuo 30 proc. iki 17,38 euro) ir PVM mokestis (kompen-
suojamiems vaistams taikomas 5 proc. tarifas, nekompen-
suojamiems – 21 proc.).

Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos direkto-
rius Leonas Kalėtinas yra sakęs žiniasklaidai, kad sunku 
Lietuvoje tikėtis pigesnių vaistų nei Lenkijoje, nes ten 
jiems taikomas 8 proc. PVM, tuo metu Lietuvoje – 21 
proc. PVM.

„American Chamber of Commerce“ komiteto far-
macijos klausimams svarstyti (LAWG) vadovė advokatė 
Rūta Pumputienė kolegai antrino, kad labai didelę įtaką 
kainai daro vadinamoji vertikali integracija, kai didme-
nininkai yra susiję su mažmenininkais – vaistinės priklau-
so didmenininkams, ir jie turi visai kitą derybinę galią 
pirkti vaistus aukštesnėmis kainomis. Ji pabrėžė, kad 
inovatyvių vaistų kainos jau dabar Lietuvoje yra vienos 
mažiausių Europoje, tad daugiausia dėmesio turėtų būti 
kreipiama į generinius vaistus.

Lietuvos ir Lenkijos kainų palyginimas
Suvalkus reprezentuojančioje lietuviškoje svetainėje 

lietuvių kalba atvykėliai taip pat raginami apsilankyti 
ne tik parduotuvėse, bet ir vaistinėse, kadangi daugelis 
vaistų čia pigesni nei Lietuvoje, kai kurie net 2–3 kartus. 
Beje, dėl populiariausių vaistų nereikia net eiti į vaistinę 
– visuose prekybos centruose ir maisto prekių parduo-
tuvėse galima rasti nedidelius vaistų skyrelius, kuriuose 
parduodami vaistai nuo karščiavimo, skausmo, skrandžio 
problemų ir pan.

Vaistus Lenkijoje pirkę žmonės tikino, kad šiuo metu 
aktualūs vaistai nuo peršalimo tikrai skiriasi 2, o kartais 
net 3 kartus.

15min taip pat palygino populiarių ar dažniau varto-
jamų vaistų ir maisto papildų kainas Lietuvoje ir Len-
kijoje. Ieškojome pakuočių, kurios pagal sudėtį ir kiekį 
būtų tapačios. Lenkijoje naudojamės Suvalkuose esančios 
vaistinės internetine svetaine. Lietuvoje rinkomės žemi-
ausią to paties ar analogiško, tik turinčio kitokį pavadin-
imą, preparato kainą, tačiau ne akcinę.

Vaistai nuo skausmo:
Ibuprofenas 200 mg/10 tabl. – 1,40 EUR Lietuvoje ir 

2,60 PLN (0,62 EUR) Lenkijoje
Ibuprofenas 200 mg/20 tabl. – 2,46 EUR Lietuvoje ir 

3,93 PLN (0,94 EUR) Lenkijoje
Ibuprofenas 400 mg/20 tabl. – 2,82 EUR Lietuvoje ir 

6,76 PLN (1,61 EUR) Lenkijoje
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Gelis nuo skausmo Diclac – 4,99 EUR Lietuvoje ir 11,49 
(2,74 EUR) Lenkijoje
Vaistai nuo peršalimo: 

Gripex 12 pak. – 5,15 EUR Lietuvoje ir 12,09 PLN (2,88 
EUR) Lenkijoje 

Gripex 24 tabl. – 6,50 EUR Lietuvoje ir 18,39 PLN (4,38 
EUR) Lenkijoje 

Coldrex 10 pak. – 5,69 EUR Lietuvoje ir 13,99 PLN 
(3,33 EUR) Lenkijoje 

Coldrex 24 tabl. – 6,10 EUR Lietuvoje ir 13,99 PLN 
(4,17 EUR) Lenkijoje

Sirupas nuo kosulio Prospan 100 ml – 4,86 EUR Lietuvo-
je ir 14,99 PLN (3,57 EUR) Lenkijoje

Nosies purškalas Otrivin – 3,97 EUR Lietuvoje ir 13,29 
PN (3,17 EUR) Lenkijoje

Nosies purškalas Quixx – 5,12 EUR Lietuvoje ir 18,99 
PLN (4,53 EUR) Lenkijoje

Pastilės Isla 30 tabl. – 4,69 EUR Lietuvoje ir 13,99 PLN 
(3,19 EUR) Lenkijoje

Maisto papildas Citrosept 50 ml – 16,14 EUR Lietuvoje 
ir 59,99 PLN (14,30 EUR) Lenkijoje

Maisto papildas Aflubin 20 ml – 4,72 EUR Lietuvoje ir 
17,43 PLN (4,15 EUR) Lenkijoje
Vaistai virškinimui:

Kasos fermentai (tos pačios sudėties, bet skirtingo pava-
dinimo) 20 pak. – 2,79 EUR Lietuvoje ir 5,99 PLN 
(1,43 EUR) Lenkijoje

Kasos fermentai (tos pačios sudėties, bet skirtingo pava-
dinimo) 50 tabl. – 8,97 EUR Lietuvoje ir 32,99 PLN 
(7,86 EUR) Lenkijoje

Maisto papildas Verdin 30 tabl. 6,51 EUR Lietuvoje ir 
11,49 PLN (2,74 EUR) Lenkijoje

Vaistas nuo rėmens Rennie 24 tab. – 2,29 EUR Lietuvoje 
ir 9,98 PLN (1,43 EUR) Lenkijoje

Maisto papildas Linex forte 16 tabl. – 6,80 EUR Lietuvo-
je ir 11,49 PLN (2,74 EUR) už 14 tabl. Lenkijoje
Kraujo spaudimą reguliuojantys vaistai:

Kaptoprilis 25 mg/20 tabl. (receptinis) – 2,95 EUR Lietu-
voje ir 3,74 PLN (0,89 EUR) Lenkijoje
Maisto papildai:

Omega-3 60 tabl. – 9,41 EUR Lietuvoje ir 15,99 PLN 
(3,81 EUR) Lenkijoje

Žuvų taukai 250 ml – 7,74 EUR Lietuvoje ir 25,99 PLN 
(6,19 EUR) Lenkijoje

Žolelių mišinys stresui mažinti 30 tabl. – 8,31 EUR 
Lietuvoje ir 14,99 PLN (3,57 EUR) Lenkijoje

Magnis + B6 50 tabl. – 6,17 EUR Lietuvoje ir 17,99 PLN 
(4,29 EUR) Lenkijoje

Geležis 30 tabl. – 9,98 EUR Lietuvoje ir 16,09 PLN (3,84 
EUR) Lenkijoje

Maisto papildas lytinių ir augimo hormonų gamybai ska-
tinti – 27,41 EUR Lietuvoje ir 16,57 PLN (3,95 EUR) 
Lenkijoje

Vitaminas D3 Forte 60 tabl. – 15,49 EUR Lietuvoje ir 
11,49 PLN (2,74 EUR) Lenkijoje

Inga Saukienė

WWW.DELFI.LT 
2017-12- 04

Vaistininkas - atsakinga 
profesija pirmiausia tarnau-
janti klientui. Bet ar SAM 
tuo tiki? 

 
       Nuo lapkričio įsigaliojusi naujovė, leidžianti vaistinėse 
lankytis vadinamiesiems slaptiems pirkėjams, leidžia visai 
Lietuvos visuomenei stebėti, kaip merdėja senoji, gilias 
tradicijas turinti vaistininkystė. Lietuvoje kasmet lieka vis 
mažiau gyventojų, kurie žino, kas yra pagarba specialybei, 
specialistui, pacientui, klientui, paprastam žmogui. Dabar 
kaip niekada vis labiau stengiamasi supriešinti vaistininkus 
su visuomene, gydytojus – su vaistininkais. Į kiekvieną 
farmacijos specialistą SAM, FD ir VVKT žvelgia ne kaip 
į savo darbą išmanantį specialistą, o kaip į potencialų 
pažeidėją.

Tai labiausiai atspindi naujausias SAM planas – slapti 
pirkėjai, kurių tikslas yra stebėti, ar vaistinėse pacientams 
vaistai parduodami (išduodami) laikantis nustatytų reika-
lavimų. Teigiama, kad bus vertinama ne tik aptarnavimo 
kokybė, bet ir tikrinama, ar vaistininkas atliko savo pareigą 
pasiūlyti pigesnius vaistus, sąžiningai patikrino vaistų 
receptus bei suteikė kitą aktualią informaciją pacientui, ar 
užsakomi vaistinėje ne esantys vaistai. Pasak SAM, slaptų 
pirkėjų tikslas nėra tik nustatyti pažeidimus, bet ir tobulinti 
vaistinių veiklą, mažinti vaistų kainas, sudaryti žmonėms 
galimybę įsigyti pigesnius vaistus ir padėti jiems sutaupyti.

"Mes, Lietuvos vaistininkai, pareiškiame, kad visada 
atsakingai teikiame farmacinę paslaugą ir tarnaujame 
pirmiausia klientui.

Mes nuolat bendraujame su žmonėmis, išvargintais savo 
ar savo artimojo ligos. O tai reikalauja ne tik profesinių žinių, 
bet ir psichologinio pasiruošimo, todėl mes turime tobulintis 
ir lankyti paskaitas bei seminarus kas 5 metus po 120 valandų. 
Per pamainą vienas farmacijos specialistas apaptarnauja 
100 - 150 žmonių, kurie laukdami eilėje stebi ir komentu-
oja. Tai darbas "tiesioginiame eteryje". Nepaisant visko, 
vaistininko dėmesio koncentracija privalo būti aukšči-
ausiame lygmenyje. Kitaip jis gali nepatikrinti gydytojo 
išrašytos dozės, neteisingai apiforminti kompensuojamo 
vaisto receptą (tai jau žala valstybės biudžetui), negerai 
pinigus į kasą įmušti, grąžą klientui atiduoti. Galų gale - ne 
tuos vaistus ar ne tą kiekį atleisti. O juk vaistas nuo nuodo 
skiriasi tik savo doze... Už farmacininko klaidas (o juk 
jos gali būti labai skaudžios) darbdavys neatsako. Tačiau 
neprisideda ir prie jo darbo sąlygų pagerinimo. SAM turėtų 
ne tik reikalauti iš mūsų aukščiausios kokybės paslaugos 
( mes ją stengiamės visada suteikti kuo išsamesnę), bet ir 
įpareigoti darbdavius sudaryti tam sąlygas. Pavyzdžiui, 
pamainoje privalėtų dirbti ne mažiau kaip du farmacijos 
specialistai. Vaistinėse savitarna galėtų būti tik ten, kur yra 
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visą darbo laiką konsultuojantis darbuotojas ir joje neturėtų 
būti jokių vaistų. Savitarnos ir visais kitais su farmacine 
paslauga nesusijusiais darbais turėtų rūpintis pagalbinis 
personalas, kurio dabar tinkluose yra sumažinta tiek, kad 
vaistininkams patiems tenka užsiimti akcijinių prekių, 
kainų dėliojimu, kai kur netgi plauti grindis.

Farmacijos specialistai tinkluose vergauja, nes vadovy-
bės reikalavimai auga, o darbo sąlygos kasdien blogėja. 
Visą dieną neturi net galimybės atsisėsti. Darbuotojai 
neturi laiko net pavalgymui, nekalbant apie privalomą 
kelių minučių pertrauką smegenims (nors darbų saugos 
reikalavimas lyg ir galioja, bet ne tinkluose dirbantiems). 
Net surasti laiko apsilankymui WC - kiekvieno dirbančiojo 
išradingumo reikalas.

Šiais laikais, kai eilinio žmogelio patekimą pas gydytoją 
reguliuoja talonai ir visokiausi biurokratiniai barjerai, o 
iš atokaus kaimo į artimiausią miestą kursuoja tik vienas 
autobusas kartą per parą ar net savaitę, ligoniui vaistinė 
lieka vienintele viltimi. Kartais laiku duotas kvalifikuotas 
patarimas išgelbsti net gyvybę. Konsultacija užima 
laiko, tačiau pelno neduoda. O vaistinių savininkams 
verslininkams rūpi tik pelnas. Taigi, farmacijos specialistai 
nuolatos dirba padidintos protinės ir emocinės įtampos 
sąlygomis. Ir dar nuolatos yra atakuojami darbdavių noro 
sutrumpinti priklausančias atostogas bei prailginti darbo 
laiką. Prie visos šios įtampos prisideda vieši ministerijos ir 
kai kurių Seimo narių pasisakymai apie vaistines, esą jose 
iki šiol buvo betvarkė. Tai menkina mus kaip specialistus, 
kurie eilę metų besimokydami, pasirodo, nieko neišmano 
ir dar yra nusikaltėliai, nes nesilaiko LR įstatymų.

Atkreipkite dėmesį, kad daugelyje vaistų registracijos 
ir vaistų išdavimo įstatymų trūksta elementarios logikos. 
Pavyzdžiui, mes negalime parduoti Neocitramono vieno 10 
tablečių lapelio iš 100 tablečių pakuotės, nes jis YRA RE-
CEPTINIS, bet galime parduoti 4 pakuotes Neocitramono 
iš 20 tablečių, nes jis YRA NERECEPTINIS!? Nuo kada 
vaisto pavojingumas nustatomas iš pakuotės dydžio, o ne 
iš veikliosios medžiagos kiekio? Mes privalome pasiūlyti 
pigiausią kompensuojamą vaistą, net jei jo kaina skiriasi 
vienu centu (kitaip būsime nubausti). Tačiau kodėl valstybė 
nesuteikia ligoniui galimybės įsigyti pigesnio nereceptinio 
vaisto? Tiek minėtas Neocitramonas, tiek daug diskusijų 
sukėlęs Ibuprofenas (400mg Lanacher) receptinėje formoje 
yra daug pigesnis už nereceptinę (400mg Ibumetin, 400mg 
Ibuprom). Tai kaip tas SAM numatytas planas padeda 
ligoniui sutaupyti?

Akivaizdu, kad šiandien mes, Lietuvos vaistininkai, 
esame nepelnytai nuvertinti ir pažeminti. Nereikia mūsų 
sekti ir terorizuoti. Nebūtina mūsų apkrauti perteklinių 
žurnalų pildymu, kai išduodame receptinį vaistą be recep-
to, ligoniui pateikus svarius argumentus apie jo įsigijimo 
būtinumą. Mes dirbame atsakingai, išmanome savo darbą, 
nuolat tobulinamės ir tarnaujame pirmiausia žmogui. Todėl 
SAM neturėtų abejoti vaistininkų profesine kvalifikacija."

Lietuvos vaistininkų profesinė sąjunga
Pirmininkas Žydrūnas Mineikis

„Tiesa“
2017.12.23 – 2018.01.17

Griūva Lietuvos 
vaistininkystės melo 
pamatai

Pajudinti 27-erius metus Lietuvo je ręsti Lietuvos 
vaistininkystės meto pa matai. Panašu, kad prieitas ir 
liepto galas.

To ir reikėjo laukti. Mums, visiems Lietuvos 
vaistininkystės kūrėjams, buvo likęs tik vienas 
nežinomasis: kada tai įvyks.

Tai prasidėjo tikrai ne vakar. Per visą Lietuvos 
Nepriklausomybės laikotarpį nuo 1991 metų nė vienas 
iš sveikatos apsaugos ministrų nebuvo išklausęs, 
įsiklausęs į profesionalių vaistininkų, farmacijos 
mokslo profesūros, farma cijos elito išsakytas mintis, 
pastabas, perspėjimus.

Atrodo, kad Lietuvos vaistininkystės padangėje 
švinta rytas.

27-erius metus Lietuvos vykdomas destruktyvus 
darbas davė savo vaistų - tą dabar jau visi mato ir 
jaučia.

27-erius metus Lietuvoje vaistinės perka genetinius 
vaistus 5–10 kartus brangiau nei kitos civilizuotos 
šalys.

27-erius metus Lietuvos vaistinėse pardavinėjami 
maisto papildai su 1000 proc. antkainiu.

27-erius metus Valstybinės vaistų kontrolės 
tarnybos dengiamas šešėlinis vaistų verslas klesti.

27-erius metus Lietuvos piliečiai keliskart permoka 
už vaistus.

27-erius metus Lietuvos piliečiai, turintys teisę į 
šimtaprocentinę vaistų kompensaciją, moka priemokas.

27-erius metus Farmacijos departa mentas nėra 
išleidęs nė vienos rekomen dacijos vaistininkui, 
vaistinei.

27-erius metus gydytojai rašo nuo rodas 
vaistininkams, kaip reikia dirbti vaistinėje.

27-erius metus receptiniai vaistai par davinėjami be 
receptų.

27-erius metus Sveikatos apsaugos ministerijos 
sukurta schema melžia Lie tuvos biudžetą, skirtą 
vaistams.

27-erius metus įteisintas dirbtinai su kurtas 
skirtumas tarp gamyklinės, tikro sios, kainos ir 
specialiai deklaruojamos kainos Lietuvai.

27-erius metus, pasiteikiant kaip įran kį farmaciją, 
vykdomas lietuvių tautos lėtinis genocidas.
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Kas tai? Pavadinti tai farmacija nie kaip neapsiverčia 
liežuvis.

Pagaliau. Vaistininkai, dirbdami vais tinių tinkluose, 
netiesiogiai pasinaudoję „slaptų pirkėjų“ sąvoka, bent 
taip išreiškė protestą prieš tendencingai vykdomą 
nusikaltėlių veiklą farmacijoje. Lietuvos spaudoje 
skaitau: vaistininkai išsigando slaptų pirkėju. Ne 
vaistininkai išsigando, o nejuokais išsigando viso 
šešėlinio far macijos versto pasaulis - kad gali pradėti 
ryškėti jų tikrosios veiktos kontūrai ir mastai. Ir kas 
gi atsitiko? Ogi atsitiko tas, kad Valstybinė vaistų 
kontrolės tarnyba, norėdama dar labiau kontroliuoti 
vaistininkus, kad jie besąlygiškai paklustų šešėlinės 
farmacijos veikėjų sukurtai schemai, pati užlpo 
ant savo grėblio. Pilnas vežimas melo, kuris buvo 
kraunamas visus tuos 27-erius metus, traška. Traška 
vos vienam vežimo ratui užšokus ant mažo tiesos 
akmenėlio.

Mane stebina viena: kaip visus tuos 27-erius 
metus valstybė nesukūrė jokių svertų, kad pažabotų 
vis įžūlėjantį vaistų kainų augimą jų kompensavimą, 
ir išvis ar per tuos 27-erius Nepriklausomybės metus 
valstybė norėjo kontroliuoti šią sritį? Faktas, kad ne.

Pirmtakams, kurie stovėjo 1991 metais prie valdžios 
vairo, patogiau buvo susikurti tokią schemą, kad ši 
funkcionuotų visų pirma patenkindama savo, partijos, 
o ne valstybės interesus. Tai daug paprasčiau, nei tęsti 
Lietuvos vaistininkystės šimtametes tradicijas ir per 
dešimtmečius nusistovėjusią tvarką farmacijoje, Ir ta 
schema buvo sukurta.

Farmacijos departamentas kartu su Valstybine 
vaistų kontrolės tarnyba visus tuos 27-erius metus 
imituodami veiktą prisidėjo prie šešėlinės farmacijos 
kūri mo. Juk jie - Farmacijos departamentas ir 
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba - per visus 
27-erius Nepriklausomybės metus neišleido nė vienos 
rekomendacijos nei vaistininkams, nei vaistinėms.

O kad būtų pretekstas pakelti naujametę 
šampano taurę, užsisakydavo šimtus tūkstančių eurų 
kainuojančias apklausas. Šių vykdytojai savo ruožtu 
išsijuosę dirbo, kad spėtų paruošti tinkamą nau jametę 
ataskaitą užsakovui su išvada „viskas gerai“ - viskas 
teisėta, sistema veikia, klestinčiam šešėliniam farma-
cijos veršiui jokių pavojų nėra. Viskas, ko reikia jam, 
yra tvarkingai, raštas po rašto, susegta į atskirą segtuvą, 
kad, reikalui esant, nedelsiant galima būtų išsitraukus 
pamojuoti.

Gydytojai, kad sužinotų generinio vaisto vartojimo 
būdą, vežami į ne mokamas keliones aplink pasaulį. 
Tris skatikus sumokėjusios už jiems rei kalingų 
gydytojų keliones, generinės gamyklos ploja rankomis 
- juk per juos nusipirko sau reikalingą Lietu vos vaistų 
rinkos dalį.

Būtų nieko nuostabaus, jeigu jie mokėtų iš savos 
gamyklos piniginės. Bet juk taip nėra. Jie sumoka 
lėšomis, gautomis iš Sveikatos apsaugos minis terijos 
5-10 kartų paaukštintų genetinių vaistų kainų skirtumo, 
ligonio kompen suojamojo vaisto priemokos. Dėl šios 
seniai ministerijos patvirtintos schemos generinės 
gamyklos, organizuodamos ir apmokėdamos gydytojų 
tobulinimosi kursus užsienyje, kartu pateikia ir ins-
trukcijas, kokius vaistus labiau reikia skirti ligoniams. 
Tai visiškas absurdas. Neatsistebiu: nejaugi XXI 
amžiuje tokie stebuklai gali vykti ES valstybėje??? 
Pasirodo, yra tokia šalis.

Dar vienas dalykas, mane stebinantis Lietuvoje, 
- kad čia dirbantys vaistinin kai neturi organizacijos 
ar sąjungos, kuri jiems atstovautų Lietuvos sveikatos 
prie žiūros sistemoje. Tos, kurios šiandien veikia, yra 
bedantės, dekoratyvios, ne turinčios jokio autoriteto 
tarp dirbančių vaistininkų. Galiu daryti išvadą, kad 
jos vienaip ar kitaip susijusios su farmacijos versiu. 
Sudaromas tik dekoratyvinis ko votojo įvaizdis.

Dabar prekybos tinkluose dirbantis vaistininkas yra 
bejėgis, patiktas vienas kovoti su visa prekybos vaistais 
sistema. Jis ne tik bijo visuomenei išdidžiai pa sakyti: 
„Aš esu vaistininkas“, bet ir bijo ant savo darbo stalo 
pasidėti Vaistininko etikos kodeksą! Kas tai? Lietuvos 
vaistų prekyboje įteisinta baudžiava? Nejaugi Lietuvoje 
nebetiko valstybiškai mąs tančių žmonių, kurie galėtų 
išklausyti, išgirsti ir pagaliau paklausyti nešališkų, 
nebijančių represijų, valstybiškai mąstančių vaistininkų 
nuomonės? Galų gale, ką reikia padaryti, kad Lietuvos 
vaisti ninko balsas pagaliau būtų išgirstas?

Naiviai valstybė tikėjosi, kad atida vusi visą 
dešimtmečiais kurtą ir prakti koje patikrintą farmacijos 
sistemos infra struktūrą į ne specialistų privačias 
rankas sulauks stebuklo. Kas nutiko farmacija, mes 
visi puikiai matome. Esant dabarti nei situacijai net 
komentuoti nėra ką.

Mano manymu, yra tik vienas realus kelias iš esmės 
pakeisti padėtį Lietuvos vaistininkystėje - tai atkurti 
valstybinę farmacijos struktūrą. Toliau – paimti baltą 
popieriaus lapą ir pradėti rašyti viską nuo pat pradžių, 
kas gi Lietuvoje yra vaistininkas, kas yra vaistinė.

Todėl kviečiu visus vaistininkus, dirbančius tiek 
Lietuvoje, tiek užsienyje, paskutinį kartą suvienijus 
jėgas dar kartą pabandyti tarti: mes už Lietuvos 
vaistininkystės atkūrimą!

Pagarbiai
Anatolijus Kostiukevičius

Lietuvos ir Jungtinės Karalystės vaistininkas
Jungtinės Karalystės Karališkosios vaistininkų 

draugijos narys
Lietuvos vaistininkystės mecentas



43Lietuvos farmacijos žinios · 5-6 (248-249) · 2017

pro MeMoria

U Ž U O J A U TA
Anapilin išėjus ilgametei Vilniaus 

„Senamiesčio vaistinės“ vedėjai provizorei
STEFANIJAI KARALIENEI-

ŠNIRAITEI
LFS Valdyba nuoširdžiai užjaučia velionės 

šeimos artimuosius ir gimines

PRO MEMORIA
LIUCIJA VĖSIENĖ-VERŠELYTĖ

(1928 – 2018)

Šių metų sausio mėn. 2 d. sulaukusi garbingo 90 m. 
jubiliejaus, mirė ilgametė "Ąžuolyno vaistinės" direktorė 
Liucija Vėsienė.

Liucija Vėsienė gimė 1928 m. sausio 1 d. Kaune, 
Panemunėje, tarnautojo šeimoje. Tėvui gavus paskyrimą 
į Radviliškio ginklų gamyklą, šeima išsikėlė gyventi 
ten. Po karo, baigusi mokyklą, 1946-1947 (?) metais 
įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą, Farmacijos skyrių. 
Baigusi universitetą, dirbo Chemijos institute Kaune. 
Dirbdama ištekėjo, užaugino dvi dukras ir sūnų.

1960 metais pradėjo dirbti Kauno miesto vaistinėje 
Nr. 67, kuriai 1979 metais buvo suteiktas "Ąžuolyno 
vaistinės" pavadinimas. 1986 metais "Ąžuolyno vais-
tinė" perkelta į naujas, moderniai įrengtas patalpas, 
kurių statybos priežiūrai vadovavo pati vaistinės vedėja 
Liucija Vėsienė. Vaistinė išsiskyrė savitu interjeru, kurį 
sukūrė architektas J.Maciulevičius. Šiai vaistinei Liucija 
Vėsienė vadovavo iki 2000 metų. 

Liucija Vėsienė buvo puiki vadovė, kolegė, nuoširdi 
mokytoja. Pati būdama tvirto ir reiklaus charakterio, 
subūrė darnų kvalifikuotų vaistininkų kolektyvą. Mažai 
pakeitusi savo išskirtinį interjerą, renovavusi gamybines 
patalpas, "Ąžuolyno vaistinė" dirba iki šiol. Prisiminda-
mi savo buvusią vadovę ir įamžindami jos atminimą, jos 
mokiniai - vaistininkai sąžiningai dirba pacientų labui ir 
didžiuojasi savo profesija.
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Tiek daug metų Kitiems paaukota,
Tiek tiesų išsakyta jauniems,
Tiek širdies išdalinta, jausmų atiduota
Iš savęs... vis Kitiems.
(R. Bublaitienė)

HENRIKAS DŪDĖNAS
(1933-2017)

2017 m. spalio 12 d. mirties angelas iš mūsų 
tarpo išsivedė Lietuvos farmacijos sąjungos Garbės 
narį, ilgametį Lietuvos vaistų pramonės vadovą, 
prof. dr. Henriką Dūdėną.

Henrikas Dūdėnas gimė 1933 m. gruodžio 3 d. 
Zarasų raj., Rutoniškių kaime gausioje valstiečių 
šeimoje, kurioje augo trys sūnūs ir keturios 
dukterys. Henrikas buvo vyriausias, todėl anksti 
pajuto darbo skonį – reikėjo padėti tėvams ūkyje ir 
prižiūrėti mažuosius brolius ir seseris.

Baigęs Salvų pradžios mokyklą, sunkiais 1946 
pokario metais, pradėjo mokytis Zarasų gimnazijoje. 
Patarnaudavo mišioms, todėl močiutė tikėjosi, kad 
užaugęs gal bus kunigu. Bet gyvenimas diktavo 
savo taisykles.

1954 m. baigęs gimnaziją įstojo į Kauno 
medicinos institutą stu dijuoti farmacijos. Studijų 
metu su Kauno politechnikos instituto studente 
Česlava Šakalyte sukūrė šeimą, po metų gimė sūnus 
Virgini jus. Reikėjo mokytis ir dirbti, kad išlaikyti 
šeimą, nes artimieji mažai kuo tegalėjo padėti. 

Teko naktimis ir geležinkelio stotyje vagonus 
krauti... Dirbdamas ir mokydamasis negalėjo laiko 
skirti visuomeninei studentų veiklai, todėl 1959 
m. baigęs institutą ir gavęs provizoriaus diplomą, 
kartu gavo charakteristiką, kad yra neveiklus, 
neturi organizacinių gabumų ir yra netinkamas 
vadovaujančiam darbui. Bet gyvenimas viską 
sudėliojo į savo vietas. Henrikas Dūdėnas kur tik 
dirbo, ar Klaipėdos ir Kauno vaistinėse, Kauno 
vaistų sandėlyje, Šventežerio vaistinės vedėju 
ar Medicinos technikos Kauno skyriuje vadovu, 
pasirodė esąs labai darbštus, sumanus, gabus 
darbuotojas ir vadovas. Todėl 1967 m. sausio 1 
d. VFV viršininkas J. Eišvydis paskyrė jį Kauno 
chemijos-farmacijos fabriko „Sanitas“ direktoriumi. 
Fabriko gamyba buvo plečiama ir jam buvo 
reikalingas energingas ir sumanus vadovas.

VFV viršininko lūkesčiai pasiteisino, „Sanito“ 
direktoriumi Henrikas Dūdėnas dirbo 20 metų. 
Jam vadovaujant chemijos farmacijos fabrikas 
„Sanitas“ tapo didele, modernia, aukštos kultūros 
farmacijos pramonės įmonė, Kauno medicinos 
instituto Farmacijos fakulteto mokymo baze, 
pavyzdžiu kitoms panašaus profilio Sovietų 
Sąjungos įmonėms. Įmonėje dirbo 1000 darbuotojų, 
kadrų kaitos beveik nebuvo ir kiekvie nas dirbantys 
didžiavosi dirbdamas „Sanite“.

Dirbdamas „Sanite“ Henrikas Dūdėnas augo ne 
tik kaip vadovas, bet ir kaip išradėjas, mokslininkas. 
1983 m. parašė ir apgynė farmacijos mokslų 
kandidato disertaciją, po nostrifikacijos Lietuvos 
Respublikos Mokslo Taryba jam suteikė medicinos 
mokslų daktaro laipsnį.

Jis – 94 mokslinių darbų autorius, 20 išradimų 
vaistų technologijos srityje autorius. Dirbdamas 
„Sanite“ kartu dėstė ir Farmacijos fakulteto 
studentams. 1987 m. balandžio 22 d. buvo išrinktas 
KMI vaistų technologijos, farmacijos ekonomikos 
ir organizavimo katedros vedėju, bet šių pareigų eiti 
neteko, nes 1987 m. gegužės mėn. buvo paskirtas 
Mokslinio -praktinio susivienijimo „Fermentas“ 
generaliniu direktoriumi. Susivienijimas junge 
visas didesnes Lietuvos vaistų gamybos įmones: 
„Sanitą“, „Endokrininius preparatus“, „Bakterinius 
preparatus“, Vilniaus fermentų gamyklą, Kėdainių 
biochemijos fabriką, Taikomosios enzimologijos 
mokslinį t iriamąjį institutą „Fermentas“. 
Susivienijime dirbo virš 4000 dirbančiųjų, apie 
400 mokslinių darbuotojų. Mokslinis gamybinis 
susivienijimas „Fermentas“ vykdė ir koordinavo 
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mokslines programas naujų vaistinių medžiagų 
sintezės bei naujų vaistinių preparatų ir fermentų 
kūrimo srityje. H. Dūdėnui vadovaujant buvo 
įrengtas vaistinių preparatų sintezės cechas 
Kėdainių biochemijos fabrike, Vilniuje pastatytas 
15 tūkst. kv. metrų ploto eksperimentinis korpusas 
instituto darbuotojų moksliniam eksperimentiniam 
darbui, pastatytas gyvenamasis namas susivienijimo 
dirbantiesiems. Bet nuo jam skiriamo buto Vilniuje 
H. Dūdėnas atsisakė.

1990 m. Kauno medicinos institutas H. Dūdėnui 
suteikė docento vardą.

Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę H. Dūdėnas 
vadovavo darbui grupei, kuri parengė Lietuvos 
Respublikos programą „Lietuvos respublikos 
farmacijos pramonės ir mokslo vystymo kryptys 
gyventojams aprūpinti vaistais bei veterinarijos 
poreikiams tenkinti“. 1992-1994 m. H. Dūdėnas 
buvo Sveikatos apsaugos ministerijos neetatinis 
konsultantas farmacijos klausimais, dirbo 
bendros Lietuvos-Lenkijos įmonės „Laudarsema“ 
generalinio direktoriaus pavaduotoju. Nuo 1995 m. 
H. Dūdėnas buvo išrinktas Kauno vaistų sandėlio 
direktoriumi.

Išėjęs į pensiją skaitė paskaitas Maskvos 
medicinos institute ir jam buvo suteiktas profesoriaus 
vardas.

Rusijos medicinos pramonės vadovai prisiminė 
H. Dūdėną kaip labai gabų vadovą ir kvietė jį būti 
šalia Maskvos statomos didelės vaistų įmonės 
direktoriumi, tačiau jis atsisakė. Rusijos federacijos 
1992 m. įkurta Medicinos-technikos mokslų 
akademija 2002 m. prof. H. Dūdėną išrinko savo 
tikruoju nariu.

Henrikas Dūdėnas buvo ne tik geras gamybos 
organizatorius ir pedagogas, bet ir labai geras 
žmogus, vertinantis kiekvieno darbą ir visada 
pasiruošęs esant reikalui kiekvienam padėti. Tais 
ateistiniais sovietiniais metais į „Sanito“ gamyklą 
jis priėmė dirbti penkis Kauno kunigų seminarijos 
klierikus – naktimis iškrauti fabrikui siunčiamus 
žaliavos vagonus. Jei apie tai būtų sužinoję partiniai 
vadovai, nebūtų direktoriaus pagailėję.

Su žmona Česlava užaugino 4 sūnus. Virginijus ir 
Almantas pasirinko tėvo profesiją, Raimundas tapo 
gydytoju stomatologu, o jauniausias Žygimantas 
tapo inžinieriumi automobilistu. Visi sukūrė gražias 
šeimas ir džiugino tėvus vaikaičiais.

Tačiau gyvenimas atnešė ir sielvartų. 1999 m. 
nuo vėžio mirė H. Dūdėno žmona inžinierė Česlava, 

o po metų nuo tos pačios ir jauniausias sūnus 
Žygimantas, palikdamas su mažamečius vaikus, 
kuriuos užauginti teko padėti Henrikui.

Henrikas Dūdėnas labai mėgo sportą ir 14 metų 
vadovavo Kauno miesto Krepšinio federacijai. 
Įvairiai rėmė „Žalgirio“ krepšinio komandą, kurioje 
tuomet žaidė jauni sportininkai: A. Sabonis, R. 
Kurtinaitis, S. Jovaiša ir kiti garsūs krepšininkai 
skynę laurus olimpiadose ir tarptautinėse varžybose. 
Teko jaunus krepšininkus auklėti, saugoti ir net 
ginti, kai apsvaigę nuo pergalių, iškrėsdavo kokią 
nors išdaigą...

Lietuvos farmacijos sąjungos nariai liūdi 
netekę savo iškilaus nario prof. Henriko Dūdėno ir 
reiškia gilia užuojautą jo žmonai Alinai, sūnums, 
vaikaičiams ir artimiesiems, o nuveikti Henriko 
Dūdėno darbai liks aukso raidėmis įrašyti į Lietuvos 
farmacijos istoriją.

Lietuvos farmacijos sąjunga
R. Žukienė
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2017 m. lapkričio 30 d. Charkovo Nacionaliniame 
farmacijos universitete (Ukraina) doktorantas 
Artem Migal sėkmingai apgynė farmacijos mokslų 
kandidato disertaciją.

Šis jaunasis mokslininkas pagal universitetų mainų 
ERASMUS programą dalį mokslinių tyrimų atliko 
LSMU Analizinės ir toksikologinės chemijos katedroje, 
panaudodamas modernią chromatografijos įrangą. 
Į oficialų disertacijos gynimą Charkovo farmacijos 
universitete buvo pakviestas LSMU Analizinės ir 
toksikologinės katedros 
vedėjas prof. dr. Liudas 
Ivanauskas ir prof. habil. 
dr. Eduardas Tarasevičius. 
Š i u o s  p r o f e s o r i u s 
pokalbiui priėmė einanti 
rektorės pareigas prof. 
d r.  Ala  Kotv icka  i r 
Garbės rektorius prof. 
dr. Valentin Černych. Be 
to, Lietuvos profesoriai 

skaitė paskaitas ukrainiečių studentams. Gerą įspūdį paliko universiteto 
auditorijų, laboratorijų įranga, jaukus universiteto istorijos muziejus, 
studentiškas restoranas, užsienio studentų gausa. Ypatingą įspūdį paliko 
privati gamybinė vaistinė, kurioje pagal GMP standartus gaminami ir 
injekciniai, ir kiti eksteporaliniai vaistai.



49Lietuvos farmacijos žinios · 5-6 (248-249) · 2017

kas, kur, kada

2017 gruodžio 8-9 d. Birštone vyko LFS Ligoninių 
vaistinių ir klinikinės farmacijos sekcijos organizuota 
Tarptautinė konferencija tema: ”Infuzinės terapijos 
taikymas – iššūkiai ligoninės vaistininko darbe”. 
Pranešimus skaitė: Jorainė Rimdžiūtė “Vaistinio produk-
to kelionė – nuo planavimo iki vaistinės”, Violeta Baje-
lienė “Kabi Pack 10 metų veiklos apžvalga”, dr. Robertas 
Badaras “Skysčių terapijos taikymo ypatumai”, Ewa 
Steckiewicz-Bartnicka “Ligoninių vaistininkų veiklos 
patirtis Lenkijoje”, Auksė Gečionienė “Skysčių enterinės 
ir parenterinės mitybos terapijos priemonės”, Edvardas 
Alaburda “Pervargimas darbe”, Neringa Kaminskienė 
“Patirtis įgyvendinant centralizuoto chemoterapinių 
vaistų skiedimo vaistinėje projektą”, Jolanta Jakaitė “Eu-
ropos ligoninių vaistininkų reikalavimų įgyvendinimas”. 
Konferencijos dalyviai ne tik išklausė pranešimus, bet 
aktyviai dalyvavo diskusijose. LFS dėkinga šio renginio 
rėmėjai FRESENIUS KABI kompanijai.
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2017 m. spalio 16 d. LR Seimo Konferencijų salėje 
vyko mokslinė-praktinė konferencija tema: „Alter-
natyvi medicina – įteisinimo problemos ir galimi 
sprendimo būdai“. Konferencijos dalyvius sveikino 
SAM ministras Aurelijus Veryga, Seimo nariai Rimatė 
Šalaševičiūtė, Irena Šiaulienė, Dainius Kepenis. Praneši-
mus apie papildomos ir alternatyvios medicinos veiklos 
reguliavimo galimybes ir būdus kalbėjo Vaidas Deksnys, 
dr. Laimutis Paškevičius,  dr. Virginija Teresė Guda-
vičienė, dr. Alfredas Maruška, doc. Goda Denapienė, 
Jūratė Martinonienė, prof. dr. Ona Ragažinskienė, prof. 
dr. Audrius Sigitas Maruška, dr. Elmantas Pocevičius, dr. 
Juozas Ruolia, dr. Vanda Kramarauskienė. Pranešimai 
buvo skirti alternatyvių ir tradicinių sveikatinimo metodų 
pristatymui, vaistinių augalų ir fitopreparatų cheminiam 
įvertinimui bei pritaikymui žmonių sveikatai stiprinti ir 
negalavimams šalinti.

kas, kur, kada

2017 m. gruodžio  8 d. Roko sodybos konferencijų 
salėje (Kaišiadorių raj.) vyko Tarptautinė LFS orga-
nizuota konferencija tema: “Farmacijos sektoriaus 
veiklos aktualūs klausimai”. Konferencijos metu 
dalyviams buvo perskaityti šie pranešimai. 

1. Peršalimo ligų gydymo ypatumai - WICK produk-
tų linijos naujiena, Vanda Žundienė, TEVA produktų 
atstovė. 2. Vaistų suderinamumo informacinė sistema 
ir duomenų įvedimo praktika, Marius Leicmonas, UAB 
Skaitos kompiuterių servisas komercijos direktorius. 
3. Farmacinės rūpybos paslaugų diegimo galimybės 
visuomenės vaistinėse, Eduardas Tarasevičius, Lietuvos 
farmacijos sąjunga, prezidentas. 4. Farmacijos verslo 
aktualijos,  Tauras Endriukaitis, UAB Entafarma gen-
eralinis direktorius, Mindaugas Malinauskas, UAB En-
tafarma vykdomasis direktorius. 5. Lenkijos farmacijos 
sektoriaus veikla pagal farmacijos įstatymo pataisas, 
Jerzy Lazowski, Lenkijos farmacijos rūmų valdybos 
narys. Po pranešimų vyko diskusijos apie Lietuvos ir 
Lenkijos farmacijos sektorių veiklos ypatumus.
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2017 m. gruodžio 21 d. Kaune LSMU Farmacijos 
fakultete surengta teatralizuota praėjusių metų 
palydų popietė. Farmacijos fakulteto Tarybos 
pirmininkės prof. Jurgos Bernatonienės iniciatyva 
surengtas visų fakulteto katedrų darbuotojų susirinkimas 
neformalioje aplinkoje aptarti praėjusių metų fakulteto 
pasiekimus ir pokyčius. Išradingai Kalėdų senelis ir 
Snieguolė įteikė simbolinius apdovanojimus naujajai 
fakulteto dekanei prof. dr. Ramūnei Morkūnienei ir 
kitiems katedrų nominantams.
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jubiLiejai

Lietuvos farmacijos sąjungos (LFS) Valdyba 
nuoširdžiai sveikina ilgametę Farmakognozijos 
sekcijos pirmininkę, buvusią LFS viceprezidentę 
docentę dr. ZITĄ BARSTEIGIENĘ (Naseckytė) - 
gražaus jubiliejaus bei profesinės veiklos sukakties 
proga. Linkime puikios sveikatos, tolimesnės 
sėkmės rengiant farmacijos specialistus ir aktyviai 
darbuojantis LFS gretose.

Nepastebimai prabėga metai,
Kaip vėjas atskrenda nauji. 
Jie pasibeldžia į duris mums tyliai
Džiaugsmus, viltis ir laimę nešdami… 

Justinas Marcinkevičius

Gimė 1957 m. gruodžio 3 d. 1981 metais baigė Kauno 
medicinos instituto Farmacijos fakultetą ir tais pačiais 
metais pradėjo dirbti instituto Farmacinės chemijos ir 
farmakognozijos katedroje. Dirbdama tyrė vaistinių augalų 
paplitimą Lietuvoje, kartu su ben draautoriais išleido keletą 
metodinių prie monių apie vaistinių augalų resursus Lie-
tuvos rajonuose ir galimas jų paruošas.

Perėjusi dirbti į Analitinės ir toksikologinės chemijos 
katedrą, toliau mokslinį darbą dirbo toksikologinės 
chemijos srityje. 1989 metais Lvovo Medicinos institute 
ap gynė kandidatinę disertaciją, kurios tema: „Tropafeno 
cheminis toksikologinis tyri mas“. Už šią disertaciją jai 
buvo suteiktas farmacijos mokslų kandidatės mokslinis 
laipsnis, po nostrifikacijos - medicinos nioksiu daktarės 
laipsnis.

Nuo 1989 m. Zita Barsteigienė dėsto bo tanikos ir 
farmakognozijos disciplinas Lietuvos sveikatos mosklų 
universitete studijuojantiems farmaciją lietuvių ir 
užsienio studentams. Yra išspausdinusi apie 60 mokslinių 
publikacijų lietuvių ir užsienio šalių leidiniuose, išleidusi 
keletą metodinių priemonių. 1992 metais jai suteiktas 
docentės vardas.

Be pedagoginio-mokslinio darbo Z. Bars teigienė dirbo 
Vaistų registracijos Lietu voje moksline sekretore, aktyviai 

dalyvau ja kuriant Lietuvos vaistų registrą, skaito paskaitas 
farmacijos specialistams, keliant jų kvalifikaciją.

Z. Barsteigienė aktyvi Lietuvos Farmaci jos sąjungos 
narė, vadovauja Farmakognozijos sekcijai.

Sūnus Vaidas (g. 1977 m.) tęsia šeimos tra dicijas - baigė 
studijas Kauno medicinos uni versitete ir apgynė farmacijos 
mokslų daktaro disertaciją.

Zita džiaugiasi turėdama dvi anūkes, kurios teikia 
močiūtei daug malonių akimirkų.
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Senesnieji Kauno gyventojai ir farmacininkai gerai 
prisimena Vytauto prospekte prie Kauno geležinkelio 
stoties įsikarusią didžiausią Lietuvos vaistų gamyklą 
„Sanitas“. Deja, jos čia jau nebėra...

„Savitas“ Kaune buvo įkurtas prieš 95 metus. 
Prisiminkime jo istoriją.1921 m. lapkričio 15 d. 
Lietuvos finansų ministerijos Pramonės ir prekybos 
departamentas išdavė piliečiams M. Judasinui, A. 
Rozenbergui ir E. Taubuaniui leidimą Kaune, D. Totorių 
(Kanto) gatvėje atidaryti kosmetikos laboratoriją. 
Ką tik buvo pasibaidę Lietuvos Nepriklausomybės 
apgynimo kovos, žmones pradėjo gyventi geriau ir 
jiems reikėjo ir kosmetikos gaminių.

1922 m. sausio 25 d. aukščiau paminėti piliečiai 
pas notarą suda rė sutartį, kad su tikslu įsteigti ir 
eksploatuoti Kaune cheminę la boratoriją ir verstis 
cheminių ir kitų prekių prekyba steigia preky binę 
bendrovę, pavadinimu B-vė „Sanitas“ cheminė 
laboratorija. Įkūrę šią laboratoriją savininkai panoro 
laboratorijoje gaminti ir vaistus, kuriuos iki tolei 
primityviomis sąlygomis gamino vaistinės ir jie 
kreipėsi tam leidi į Sveikatos departamentą.

1922 m. balandžio 15 d. Sveikatos direktorius dr. 
Abraitis ir farmacijos skyriaus viršininkas provizorius 
A. Karaitis davė bendrovei „Sanitas“ leidimą Nr.1614 
įsteigti kosmetikos, parfumerijos ir galeno preparatų 
laboratoriją.

Laboratorija buvo įsteigta ir 1922 m. gegužės 5 d. 
Sveikatos depar tamentas leido „Sanito“ laboratorijoje 
pradėti gaminti 68 pavadinimų tinktūras, 6 medicininius 
spiritus, du linimentus ir Fovlerio tirpalą. Laboratorijoje 
vaistus gamino du darbininkai ir laboratorijos vedėjas 

provizorius K. Butkevičius.
Laboratorijos darbas plėtėsi ir kitais metais 

joje jau dirbo 12 darbininkų. Farmacijos skyrius 
gamino galeno preparatus ir patentuo tus vaistus, o 
parfumerijos skyrius - odekolonus, kvepalus, pudrą, 
kremus ir tualetinį muilą.

1924 m. gegužės 13 d. laboratorija buvo parduota 
už 70 tūkšt. litų A. Mogilevskiui ir vaistininko 
padėjėjui J. Finui.

Naujieji laboratorijos „Sanitas“ savininkai 1930 
m. Kaune, Bravoro gatvėje pastatė laboratorijai naują 
pastatą ir kreipėsi į Sveikatos departamentą prašydami 
leisti į jį perkelti laboratoriją.

1331 m. kovo 6 d. farmacijos revizorius prov. 
J. Žvirblis apžiūrėjo naujas laboratorijos patalpas 
ir nustatė: „Namas mūrinis. Laborato rijoje dirba 2 
specialistai, 22 darbininkai ir 5 tarnautojai.

Antrame aukšte yra laboratorija įvairiems 
preparatams gaminti. Joji yra garu šildomas katilas, 
vakuumo aparatai, šaldytuvas, distiliatorius, elektrinis 
siurblys, garu šildomas piltuvas, džiovinimo spinta, 
mašina pastilėms „Salde“ gaminti. Atskira patalpa 
skirta tablečių gamybai. Čia yra tablečių presas.

Atskirame kambaryje gaminami dantų milteliai, 
dantų pastos. yra mašina tūboms pripildyti bei trintuvė 
kremams.

Antrame aukšte yra ir žaliavos sandėlis bei 
ekspedicija, direkto riaus kabinetas ir kontoros 
patalpos.

Pirmame aukšte gaminami galeno preparatai, 
įrengtas garo katilas, plaunami buteliukai, yra 
patalpa jiems sandėliuoti. Etilo alkoholis laikomas 
atskirame kambaryje. Yra rūsys pagamintiems galeno 
preparatams laikyti. Be to, pirmame aukšte įremta 
valgykla darbininkams ir kamba rys su virtuve sargui 
gyventi.

Laboratorijos specialistai: laboratorijos vedėjas 
provizorius Š. Vinzbergas ir chemikas M. Vaineris“.

Prov.  J. Žvirblis pažymėjo, kad bendrame gamybos 
kambaryje kartu su kitais preparatais gaminamas ir 
gyvsidabrio tepalas, kas neleistina.

Laboratorija „Sanitas“ plėtėsi. 1938 m. spalio 3 d. 
laboratorijos „Sanitas“ registracijos lape rašoma, kad 
laboratorija užima 17 kambarių kuriu bendras plotas 
600 m2, kad dirba 29 darbininkai, 11 tarnautojų ir 3 
specialistai - chemikas vaistininkas J. Pikas, prov. S. 

PRIEŠ 95 METUS KAUNE BUVO 
ĮSTEIGTA GAMYKLA „SANITAS“
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Vindzbergas ir vaistininko padėjėja S. Soloveičikaitė. 
Metinė laboratorijos apyvar ta - 666900 litų.

Chemijos-farmacijos laboratorija „Sanitas“ gamino 
daugiau kaip 100 įvairių preparatu: ampulių, tablečių, 
granulių. žvakučių, miltelių, druskų, skysčių, tepalų 
ir kremų. Didžioji dalis vaistų buvo gaminama gana 
moderniais to meto įrenginiais: perkoliatoriais, 
vakuumo aparatais, presais, valcais kremams ir 
tepalams sutrinti, bet ampulių ir fasavimo baruose 
darbas buvo rankinis.

Chemijos-farmacijos laboratorija „Sanitas“ pagal 
to meto gamybos lygį buvo gana gerai įrengta.

1940 m. birželio 15 d. Lietuvą okupavus sovietinei 
kariuomenei, jau liepos 29 d. chemijos-farmacijos 
laboratorija „Sanitas“ buvo na cionalizuota. Joje 
dirbo 45 darbininkai ir tarnautojai. Nacionali zuotos 
laboratorijos direktoriumi buvo paskirtas chemikas-
vaistininkas J. Pikas. Laboratorija buvo paveldi Vyr. 
farmacijos valdybai.

1941 m. vasario 25 d. Vyr. farmacijos valdybos 
B. Joffės įsakymu Nr. 15 Kaune buvusios chemijos 
farmacijos laboratorijos: „Sanitas“, „GerMaPo“ ir 
Centrinio valdžios vaistų sandėlio laboratorija buvo 
su jungtos į Chemijos farmacijos fabriką Nr. 1. Jos 
direktoriumi buvo pa skirta vaistininko padėjėja 
Petronėlė Milančiūtė, Vievio vaistininko prov. 
Milančiaus dukra. Laboratorijos „Sanitas“ darbo 
apimtis sudarė trečdalį Chemijos farmacijos fabriko 
Nr. 1 apimties, ji siekė 1550 tūkšt. rublių

1941 m. prasidėjęs Vokietijos-Sovietų Sąjungos 
karas ir vokiečių oku pacija atnešė naujų permainų, 
nors vaisių gamybos įmonės mūšių metu nenukentėjo. 
Tuoj buvo atleisti darbuotojai žydai, paskirti nauji 
adminis tratoriai. Chemijos-farmacijos fabrikas Nr. 1 
buvo reorganizuotas, nuo jo buvo atskirta „GerMaPo“ 
laboratorija, kuri buvo denacionalizuota - laikinai 
grąžinta savininkais. Chemijos farmacijos fabrikas 
Nr. 1 dabar buvo laboratorija „Sanitas“ ir jos skyrius 
-Centrinio vaistų sandėlio laboratorija. Laikinai fabriko 
direktoriauti buvo paskirtas vaistininko padėjėjas F. 
Stripinis, ji gretai pakeitė prov. J. Kuprevičius, o nuo 
1942 metų - chemikas vaistininkas P. Kudulis. 1943 
m. direktoriumi buvo paskir tas farmacijos studentas 
M. Adomavičius.

Buvusi chemijos farmacijos fabriko Nr. 1 direktorė 
P. Milančiūtė 1944 m. pradžioje buvo nužudyta Kauno 
IX forte.

Vokiečių okupacijos metais „Sanite“ dirbo 49 
darbuotojai, iš jų 34 darbininkai ,12 tarnautojų ir 3 
farmacininkai.

1944 m. grįžtančio fronto mūšių metu Kauno 
farmacijos pramonės įmonės labai nukentėjo, išliko 

nesudegę tik laboratorijos „Sanitas“ pastatai Bravoro 
gatvėje.

1944 m. liepos mėnesį buvo atkurta Vyriausioji 
farmacijos valdyba. 1944 m. rugpjūčio 4 d. Vyr. 
farmacijos valdybos viršininkas V. Šperlingas įsakymu 
Nr. 2 chemijos farmacijos fabriko „Sanitas“ (taip dabar 
buvo pavadinta išlikusi laboratorija) direktoriumi 
paskyrė Steponą Kuntorą,  vokiečių okupacijos metais 
dirbusį „Sanite“. Jis buvo lenkas, kaip 1939 metų 
Lenkijos-Sovietų Sąjungos karo pabėgėlis atsidūręs 
Kaune.

Steponas Kuntoras buvo veiklus, energingas, 
nors nebuvo farmacininkas ir tuoj pradėjo gamybos 
atkūrimą. Buvo priimti į fabriką 58 darbuotoja,  dalis 
jų jau buvo dirbę „Sanite“.

Iš fabriko sandėlyje išlikusių žaliavų buvo pradėta 
galeno prepara tų, tablečių gamyba, nes žmonėms labai 
trūko vaistų.

1944 m. lapkričio mėn. į fabriką atėjo dirbti 
chemikas vaistininkas Tadas Kovaliauskas, jis iš 
pradžių tapo Galeno cecho vedėju, o greitai buvo 
paskirtas fabriko vyriausiu inžinieriumi.

1945m. gegužės 8 d. pasibaigus karui, į fabriką 
atėjo specialistai baigę Kauno Vytauto Didžiojo 
universitetą - chemikės vaistininkės M. Janulevičienė, 
V. Januškevičienė, K. Prapiestytė, V. Stančiūtė, A. 
Valienė ir kt.

Gamyba plėtėsi, 1945 m. fabrikas „Sanitas“ 
pagamino 25,7 tonas galeno preparatų, 17 tonų tepalų, 
8,4 tonas tablečių, 587 tūkšt. ampulių.

1950 m. fabrike „Sanitas“ jau dirbo 139 Darbuotojai, 
tame sk. 14 in žinerijos technikos darbuotojų. 1946 
m. buvo pradėta gaminti stiklo alpulės iš stiklo 
vamzdelių, nes gatavų ampulių nebuvo iš kur gauti. 
Kasmet gamyba augo, fabrikas „Sanitas“ gamino 
platų ampuliuotų injekcinių preparatų asortimentą 
1, 2, 5, 10 ml. ampulėse. Buvo tobulinama gamybos 
technologija, daug racionalizacinių pasiūlymų pateikė 
ir įrenginių pagamino fabriko mechaninėse dirbtuvėse 
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vyr. mechanikas V. Dambrauskas.
Įmonė plėtėsi. 1958 m. buvo pastatytas priestatas 

prie fasavimo skyriaus ir jame įrengtas mechanizuotas 
ampulių gamybos baras, iš Vengri jos buvo nupirkti 
automatai stiklo ampulėms gaminti, į fabriką buvo 
at vestos gamtinės dujos, 1960 m. buvo pastatytas 
inžinerinis administracinis korpusas ir sandėliai.

Didelis dėmesys buvo skiriamas kolektyvo darbo 
sąlygų gerinimui, darbo kultūrai, produkcijos kokybei. 
Produkcija buvo tiekiama ne tik Lietuvai, bet ir kitoms 
Sovietų Sąjungos respublikoms.

1965ma. „Sanitas“ pagamino 120,5 tonos tinktūrų 
ir ekstraktų, 262 tonas tepalų, 57,5 t medicininių spirtų, 
27 t aliejų ir linimentų, 21 milijoną įvairių vaistų 
fasuočių ir 41 milijoną ampulių injekcinių tirpalų.

1967 m. prie Lenino pr. (dabar Vytauto pr.) buvusio 
seno administracinio pastato ir sandėlių vietoje buvo 
pastatytas keturių aukštų moder nus ampulių cechas. 
Jo viršutiniame aukšte įsikūrė stiklo ampulių ga myba, 
kituose dviejuose aukštuose keturios injekcinių tirpalų 
gamybos linijos, apatiniame - kontrolinė analitinė 
laboratorija, fabriko valgykla, pusrūsyje - vandens 
minkštinimo ir destiliavimo stotis. Cecho projek tinis 
pajėgumas buvo 150 milijono ampulių injekcinių 
tirpalų per metus.

1967 m. sausyje senąjį fabriko direktorių Steponą 
Kuntorą pakeitė provizorius Henrikas Dudenas, gabus, 
jaunas specialistas, nes išaugusiam fabrikui vadovauti 
neturintis farmacinio išsilavinimo vadovas nebetiko. 
Reikėjo naują cechą įrengti ir jame organizuoti 
gamybą. Naujo cecho viršininke tapo provizore 
Elena Stankevičienė, senasis cecho vadovas prov. A. 
Kesminas išsikėlė gyventi į Vilnių. E. Stankevičienei 
ir jos pavaduotojai provizorei Pranciškai Krogertienei 

teko ampulių gamybą iš senojo cecho perkelti į naująją, 
tai pareikalavo daug darbo ir sumanumo.

Galeno-fasavimo cechui vadovavo chemikė-
vaistininkė Kazimiera Prapiestytė, jos pavaduotoja 
buvo prov. Ona Čyraitė-Lekavičienė. Šis ce chas taip 
pat buvo išplėstas, fabriko mechaninėse dirbtuvėse ir 
jam bu vo pagaminti modernesni įrengimai, sukurta 
darbuotojams poilsio zona-oranžerija.

Reikia pastebėti, kad dauguma naujo ampulių cecho 
ir galeno-fasavimo cecho aparatų buvo pagaminta 
pagal fabriko racionalizatorių pasiūlymus paties 
fabriko mechaninėse dirbtuvėse.

1968 m. prie galeno-fasavimo cecho buvo įkurtas 
gatavų vaistų skyrius, gaminęs ekstemporalinius 
vaistus vaistinėms pagal dažnai pasitai kančių 
vaistinėse receptūrą. Jam vadovavo provizore Jadvyga 
Tarutaitė.

Fabriko direktoriaus H. Dudėno iniciatyva fabrike 
buvo įkurta eksperimentinė laboratorija, kuri ruošė 
naujų preparatų gamybos technologiją, techninę 
dokumentaciją. Buvo įrengta eksperimentinė ampulių 
mikrolinija naujų gaminių eksperimentinėms serijoms 
gaminti ir liofilizuotų preparatų gamybos baras.

1972 m. „Sanite“ buvo įkurta mokomoji-tiriamoji 
KMI Farmacijos fa kulteto bazė - Vaistų technologijos 
ir farmakognosijos laboratorijos.

Svarbią reikšmę fabriko darbui turėjo techninės 
kontrolės skyrius, atsakingas už produkcijos kokybę. 
Jo laboratorijose buvo atliekami cheminiai, biologiniai 
ir bakteriologiniai tyrimai. Laboratorija biologi niams 
tyrimams turėjo savo vivariumą, jame buvo laikomi 
triušiai, varlės.

1973  m. įmonės vyr. inžinieriumi tapo V. 
Dambrauskas, o T. Kovaliauskas - techninės kontrolės 
viršininko pavaduotoju.

1977 m. prov. Elena Stankevičienė buvo paskirta 
fabriko direktoriaus pavaduotoja bendriems reikalams, 
prov. K. Pleškys - kokybės klausimams. Fabrike 
daug dėmesio buvo skirta kolektyvo  socialiniams ir 
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buitiniams reikalais. Palangoje įrengti poilsio namai, 
vaikų poilsio stovykla Birš tone, pastatyta sporto salė, 
įrengta graži, vitražais papuošta konferen cijų salė. 
„Sanite“ veikė suaugusių vakarinė mokykla, kurią 
baigė 96 fabriko darbuotojai.

Fabrikas turėjo aukšto lygio meninę saviveiklą, 
moterų ir vyrų ansamblius, kurie laimėdavo prizines 
vietas Kauno kolektyvų konkursuose.

Fabrike dirbančiųjų kaita buvo labai maža, 
o provizorių kaitos beveik visai nebuvo. Baigę 
aukštąją mokyklą ir pradėję dirbti „Sanite“ jie 
dažniausiai dirbdavo iki pensijos, tai E. Soinskienė, 
O. Lekavičienė, J. Ma kauskienė, J. Makauskas, 
O. Adomaitienė, A. Ambrasienė, I. Dainienė, M. 
Stoškienė, E. Stankevičienė, P. Krogertienė, R. 
Urbelienė ir kt.

1980 m. fabrikas „Sanitas“ jau gamino 333 
milijonus ampulių injekcijoms, 1004 t galeno 
preparatų, 247 t tepalų. Įmonėje dirbo 988 darbuotojai

1980 m. neatsiklaususi nei Vyr. farmacijos 
valdybos, nei respublikos vadovų, chemijos farmacijos 
fabriką „Sanitas“ perėmė SSSR medicinos pramones 
ministerija. „Sanitas“ tapo sąjunginio Cheminių 
biologinių junginių tyrimo instituto eksperimentine 
gamysią „Sanitas“, 1986 m. jis buvo įtrauktas į, 
sąjunginį-gamybinį susivienijimą „Fermentas“. 
„Fermen to“ generaliniu direktoriumi 1987 m. buvo 
paskirtas Henrikas Dudėnas. Jis 1983 m. buvo apgynęs 
farmacijos mokslų kandidato disertaciją. Buvo gabus, 
reiklus gamybos vadovas. Jam vadovaujant „Sanitas“ 
tapo pirmaujan čia Kauno įmone, „Aukštos darbo 
kultūros” gamykla. H. Dudėną „Sanito“ direktoriaus 
pareigose pakeitė prov. J. Makauskas.

Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, eksperimentinė 
gamykla „Sanitas“ vėl tapo lietuviška įmone. Iki 1991 
m. direktoriumi dirbusį J.Makauską pakeitė prov. 
Albertas Bertulis. Jam vadovaujant 1994 m. gamykla 
„Sanitas“ buvo privatizuota, tapo Akcine bendrove 
„Sanitas“.

Nutrūkus ekonominiams ryšiams su buvusiomis 
Sovietų Sąjungos respublikomis, keitėsi ir AB 
„Sanitas“ gamybos profilis. Sumažėjo ampulių 
gamyba, pradėta gaminti tabletes ir kapsules, tepalus 
fasuotus tūbose.

Sumažėjo gamybos apimtis, sumažėjo ir darbuotojų. 
1997 m. „Sanite“ dirbo 526 darbuotojai, jų tarpe 400 
darbininkų, o 2003 m. jau liko tik 296 darbuotojai, iš 
jų 31 buvo provizorius, 15 farmakotechnikų. Įmonėje 
veikė 4 cechai: ampulių, tablečių, kapsulių ir galeno 
cechas.

Keikėsi ir įmonės akcininkai. 2003 m. AB „Sanitas“ 
pagrindiniai akcininkai buvo UAB „Baltijos finansų 

vystymo grupė“ ir bendrovė „Kremi“. „Sanito“ 
generalinis direktorius buvo Arvydas Kazakevičius.

2004 m. AB „Sanitas“ įsigijo daugiau kaip 40% 
AB „Endokrininiai preparatai“ akcijų. Gamyba 
pradėjo atsigauti. 2005 m. AB „Sanitas“ generaliniu 
direktoriumi buvo išrinktas Saulius Jurgelėnas.

Gamyba iš Vytauto prospekto buvo perkelta į 
Aleksotą - į nupirktos AB „Endokrininiai preparatai“ 
patalpas, vaistu gamyklos „Sanitas“ Vytauto prospekte 
nebeliko.

Regina Žuvienė
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Minint Lietuvos valstybės šimtmetį reikia nepamiršti 
ir vaistininkų indėlio kuriant ir stiprinant Lietuvos 
valstybę. XX-o amžiaus pradžioje, prieš I-ąji pasaulinę 
karą, vaistininkai sudarė nemaža lietuvių inteligentų 
dalį. Farmacininko profesija buvo lengviausiai prieinama 
ūkininkų vaikams, kurių aukštajam mokslui tėvai 
neturėjo lėšų. Universitetų Lietuvoje nebuvo. Po 1931 
m. sukilimo caro valdžia uždarė Vilniaus universitetą. 
Šiaip taip tėvynėje baigę 4 gimnazijos klases ar eksternu 
išlaikę iš jų kurso egzaminus, lietuviai pradėdavo dirbti 
vaistinėse mokiniu, gaudami butą ir maistą, dar ir nedidelę 
algą. Po trijų metų praktikos išlaikę egzaminus įgydavo 
vaistininko padėjėjo specialybę. Vėliau dirbdami vaistinėse 
studijuodavo universitete ir tapdavo provizoriai, kiti – 
baigdavo gimnaziją ir, galėdami studijuoti universitete, 
įgydavo kitos specialybės universitetinį diplomą.

Carizmo laikais daugelis farmacininkų, besimokydami 
ar vėliau, įsitraukė į lietuvybės žadintojų gretas – platino 
draudžiamą lietuvišką spaudą, dalyvavo nelegaliose 
organizacijose. Už tai caro valdžios buvo persekiojami. 
Būdamas vaistininko padėjėjas, būsimas profesorius, 
Petras Raudonikis buvo kalinamas, vaistininkai J. 
Matulaitis ir A. Naujokaitis taip pat buvo nubausti 
kalėjimu, M. Valeika buvo ištremtas iš Lietuvos. Vievio 
vaistininkas J. Milančius už lietuvybę buvo persekiojamas 
ne tik caro valdžios, bet ir vietinių gyventojų lenkų.

Prasidėjus I-jam pasauliniam karui, kaip ir kiti 
gyventojai, lietuviai farmacininkai buvo mobilizuojami 
į caro armiją. Jie dirbo fronto ligoninėse, medicinos 
punktuose, kariniuose vaistų sandėliuose. Daug jų buvo 
sužeista. Vaistininko padėjėjas A. Kerpauskis fronte 
neteko abiejų kojų.

Vaistininkų padėjėjai J. Čaplikas, A. Juozapavičius, 
V. Rozmanas ir kiti buvo pasiųsti į karo mokyklas ir tapo 

karininkais.
Caro kariuomenei pralaimint fronte ir traukiantis 

iš Lietuvos, bijodami vokiečių daugelis farmacininkų 
pasitraukė į Rusijos gilumą, savo vaistines Lietuvoje palikę 
likimo valiai.

Karo pabėgėliams remti Rusijoje organizavosi 
komitetai. Globojant pabėgėlius Lietuvos gyventojus daug 
pasidarbavo farmacininkai: S. Bytautas, J. Matulaitis, S. 
Nasvytis, M. Vidmantas, A. Žukauskas-Vienuolis, N. 
Žvyrėnas ir kiti.

Vokiečių armijai pralaimint karą, o Rusijoje įvykus 
revoliucijai,ėmė bruzdėti pavergtos tautos, jos siekė 
nepriklausomybės. Ir aktyviems lietuviams inteligentams 
gimė viltis atkurti Lietuvos valstybę. Išsirūpinus 
okupacinės vokiečių valdžios leidimą, Vilniuje 1917 m. 
rugsėjo 18-22 d. buvo sušaukta Krašto lietuvių konferencija 
Lietuvos reikalams aptarti. Į konferenciją atstovu buvo 
išrinktas ir Kretingos vaistininkas provizorius Vladas 
Kajetonas Grudzinskas. Konferencija išrinko Lietuvos 
Tapybą, kuri vykdydama konferencijos nutarymus, 1918 
m. vasario 16 d. paskelbė Lietuvos Nepriklausomybę.

Iš Rusijos, niokojamos kilusia revoliucija, 1918 m. 
prasidėjo lietuvių sugrįžimas į tėvynę. Provizorius 
Matas Žvirėnas be jokio atlygio dirbo Lietuvių Maskvos 
komitete ir sudarinėjo lietuvių karo pabėgėlių sąrašus, ir 
iš bolševikinės valdžios išgaudavo jiems leidimus grįžti į 
Lietuvą. Provizorius K. Mažonas išrūpino leidimus grįžti į 
Lietuvą 1000 žmonių ir buvo išrinktas ešelono viršininku.

Jauną Lietuvos valstybe puolė bolševikai, lenkai 
ir bermontininkai, jie norėjo pasiglemžti jos žemę ir 
valstybę sunaikinti. Lietuvos nepriklausomybės stojo 
ginti paprasti žmonės – savanoriai. Vaistininkai taip pat 
neliko nuošalyje. Kai kurie jų buvo kovęsi karo metu 
frontuose, buvo net Karininkais, ir turėjo kovinę patirti. 

 L ie tuvos vaist in inkai  padėjo 
kur t i  i r  s t ipr int i  L ie tuvos valstybę

Česlovas Budrevičius Jonas Valančius Jonas Makauskis
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Jie buvo paskirti vadovauti savanorių daliniams. Tai 
buvo Antanas Juozapavičius, Julius Čaplikas, Romualdas 
Bulavas, Vladas Rozmanas, Česlovas Christauskas, Kazys 
Civinskas ir kiti.

Giedraičių vaistininkas M.Valeika subūrė miliciją 
ir 52 savanorių būrį, Skuodo vaistininkas K. Andrėkus 
vadovavo valsčiuje sukurtai milicijai ir kovojo su 
plėšikais, kurie siaubė ir žudė kaimo gyventojus. Tai 
buvo dezertyravę vokiečių kareiviai, grįžtantys į Vokietiją 
belaisviai, kriminaliniai Lietuvos elementai. 1919 m. 
balandžio 23 d. kovoje su jais provizorius K. Andrėkus 
žuvo, buvo nušautas. Gruzdžių vaistininkas A. Trečiokas 
organizavo partizanus kovai su bermontininkais, Girkalnio 
vaistininkas P. Vismantas buvo išrinktas Raseinių 
miesto gynimo pirmininku, Liepalingio vaistininkas 
J. Laurukaitis buvo Tėvynės gynimo pirmininkas, 
organizavo vyrus kovai su lenkų kariuomene, Pilviškių 
vaistininkas provizorius Z. Kuzavas talkino organizuojant 
savanorius, materialiai rėmė kariuomenę.

1919 m. vasario mėn. bolševikai puolė Alytų. Kovų 
metu 1919 m. vasario 19 d. buvo nukautas pirmas Lietuvos 
karininkas – Antanas Juozapavičius, farmacininkas ir 
karininkas, I–jo pėstininkų pulko vado pavaduotojas, ant 
Alytaus tilto gynęs miestą nuo bolševikų kariuomenės.

Ūžėmus Anykščius bolševikams, buvo suimtas 
vaistininkas provizorius Antanas Vienuolis-Žukauskas. 
Jam pasisekė pabėgti iš areštinės naktį. Tapo karo 
korespondentu dalyvavo mūšiuose ir spaudoje nušvietė 
Nepriklausomybės kovas.

Apgynus Lietuvą nuo priešų prasidėjo aktyvus 
valstybės kūrimo darbas. Jame dalyvavo ir farmacininkai. 
Jie steigė naujas vaistines miestuose ir miesteliuose, kovojo 
su siautusiomis epidemijomis, teikė žmonėms farmacinę 
ir medicinos pagalbą, nes šalyje trūko gydytojų.

Vaistininkai buvo aktyvūs įvairių visuomeninių 
organizacijų nariai, kai kurias ir patys įkūrė. Buvo renkami 
Seimo nariais, miestų burmistrais, skiriami apskričių 
viršininkais ir kitais atsakingais pareigūnais. Prisiminkime 
juos.

1920 m. Steigiamojo Seimo nariu buvo išrinktas 
provizorius, Kauno vaistininkas Jonas Makauskis. Jis 
pagal valstiečių liaudininkų partijos sąrašą buvo išrinktas 
ir į Pirmąjį bei Antrąjį Seimą. Jis buvo pirmasis Sveikatos 
departamento Farmacijos skyriaus vadovas, padėjo įsteigti 
Lietuvos Raudonąjį Kryžių, aktyviai dalyvavo vaistininkų 
visuomeniniame gyvenime. 1927-1930 m. redagavo 
žurnalą „Farmacijos žinias“, iki pat 1940 metų vadovavo 
Lietuvos vaistininkų sąjungai. Artėjant frontui, 1944 m. 
pasitraukė į Vakarus. 1951 m. apsigyveno JAV. Priklausė 
Pasaulio lietuvių bendruomenės seimui Niujorke. Buvo jo 
prezidiumo narys. Mirė JAV 1969 metais.

1922 m. vasario 16 d. Kaune, Aukštų jų kursų 
bazėje, buvo įkurtas Lietuvos valstybinis universitetas. 
Universiteto pirmuoju rektoriumi Universiteto taryba 
išrinko chemijos ir farmacijos magistrą, profesorių Joną 
Šimkų, žemaitį, kilusį iš Telšių apskrities.

Profesoriaudamas universitete J. Šimkus skaitė 
paskaitas chemikams ir farmacininkams. Daug metų 
vadovavo chemijos technologijos katedrai. Studentams 
farmacininkams skaitė organinės chemijos technologiją, 
visuomenės ūkio ir pramonės įmonių organizavimą. 
J.Šimkus mirė 1944 m. birželio 4 d. Kauno apskr. 
Raudondvario valsč., Maironiškių kaime.

Su Jono Šimkaus dukterėčia Felicija Rimkute kartu 
mokiausi Telšių gimnazijoje, ji svajojo eiti dėdės pėdomis, 
tapo provizoriaus padėjėja, bet sovietinės valdžios metais 
dėl socialinės kilmės, nes tėvai turėjo nemažą ūkį, jai kelias 
į universitetą buvo uždarytas. Jos duktė tapo provizore, 
baigė Kauno medicinos institutą.

1926 m. balandžio mėn. Vilkaviškio vaistininkas, 
provizorius Jonas Skinkis buvo paskirtas pirmuoju 
Lietuvos konsulu Argentinoje ir jam buvo pavesta atlikti 
konsulo funkcijas visoje Pietų Amerikoje. Konsulu buvo 
iki 1930 m., vėliau dirbo savo vaistinėje Vilkaviškyje. 
J. Skinkis mėgo teatrą ir parašė keletą scenos veikalų, 
kuriuos vaidino Vilkaviškio ir kitų miestų bei miestelių 
scenos mylėtojai. Karo metų Vilkaviškio vaistinė sudegė. 
1941 m. lapkrityje provizorius J. Skinkis tapo Vilniaus 
rajoninės farmacijos kontoros vedėju. Po karo dirbo 
provizoriumi Vilniuje, Užupio vaistinėje. Susirgęs vėžiu 
mirė 1947 m. Palaidotas Vilniuje, Rasų kapinėse. Jo duktė 
Elena Skinkytė tapo chemike-vaistininke.

Prisimintas ir farmacininkas Juozas Brėdikis, kuris 
1910 m. Kazanės universitete įgijo vaistininko padėjėjo 
specialybę. Dirbdamas vaistinėje, Šveicarijoje Ciuriche 
studijavo filosofiją. Tarpukario Lietuvoje J. Brėdikis 
buvo paskirtas atsakinguoju sekretoriumi Lietuvos 
pasiuntinybėje Čekoslovakijoje. Čia gimė ir jo sūnus 
Jurgis, garsus Lietuvos chirurgas kardiologas. Vėliau J. 
Brėdikis buvo Lietuvos pasiuntinybės patarėju Latvijoje, 
Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje ėjo vakarų skyriaus 
vedėjo pareigas, tvarkė santykių su Vokietija reikalus. 
1943 m. kovo 17 d. vokiečių Gestapo buvo suimtas ir 
išvežtas į Štuthofo konclagerį. 1945 m.. sovietų armijos 
buvo išlaisvintas. Sugrįžęs į Lietuvą nuolat buvo tardomas 
Saugumo. 1950 m. J. Brėdikis mirė, palaidotas Kauno 
Petrašiūnų kapinėse.

Farmacininkas Antanas Sutkus, vaistininko padėjėjo 
diplomą įgijo .1913 m. išlaikęs egzaminus  prie Kijevo 
universiteto. Persikėlęs į Maskvą dirbo vaistinėje ir 
studijavo farmaciją, aktyviai dalyvavo studentų dramos 
mėgėjų veikloje, redagavo Maskvoje leidžiamą lietuvių 
farmacininkų laikraštį „Farmaceutų reikalai“.

1918 m. sugrįžęs į Lietuvą dirbo aktoriumi. Jo 
iniciatyva 1919 m. buvo įkurtas Tautos teatras, o 1920 
m. „Vilkolakio“ satyros teatras. 1926–1928 m. A. Sutkus 
vadovavo Valstybės teatrui Kaune, o 1929–1934 m. buvo 
Kauno radiofono direktorius. Vėliau dirbo režisieriumi 
Kauno valstybes teatre. Mirė 1969 m. Kaune, palaidotas 
Petrašiūnų kapinėse.

Generolas Julius Čaplikas, 1913 m. prie Charkovo 
universiteto išlaikė egzaminus ir gavo vaistininko padėjėjo 
diplomą. Pirmojo pasaulinio karo metais buvo pašauktas 
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į caro armiją, baigė karo mokyklą ir kaip kuopos vadas 
kariavo fronte.

Grįžęs į Lietuvą stojo savanoriu į Lietuvos Kariuomenę 
.Kaip pulko vadas kariavo su bolševikais ir lenkais. Buvo 
patekęs į lenkų nelaisvę, tačiau iš jos pasisekė pabėgti. 1927 
m. Sveikatos departamentas išdavė J. Čaplikui leidimą 
užsiimti farmacijos praktika Lietuvoje. 1935 m. – 1938 m. 
J. Tubelio vyriausybėje buvo vidaus reikalų ministras. 1936 
m. išrenkamas į Seimą, Seimo nariu buvo iki Sovietinės 
okupacijos 1940 m. 1937 m. Seime svarstant „Vaistinių, 
vaistų gamybos ir prekybos“ įstatymą gynė farmacininkų 
reikalus.

1940 m. liepos 12 d. sovietinio saugumo buvo suimtas, 
kalintas Kauno, Maskvos kalėjimuose. 1941 m. liepos mėn. 
nužudytas Maskvos kalėjime.

Provizorius Pranas Adamkavičius, Pikelių vaistininkas, 
nuo Mažeikių apskrities 1936 m. buvo išrinktas į Lietuvos 
Seimą. Seime dirbo įvairiuose komisijose. 1944 m. sovietų 
saugumo buvo suimtas ir išvežtas į Sibirą. Dirbdamas 
kolchoze susižeidė, užsikrėtė gangrena ir mirė. Jo sūnėnas 
Valdas Adamkavičius – Adamkus tapo atkurtos Lietuvos 
valstybės prezidentu.

Šiaulių vaistininkas, provizorius Jonas Valančius 1931 
m. buvo išrinktas Šiaulių miesto burmistru. Šias pareigas 
ėjo 8 metus. Buvo Lietuvos savanoris.

1940 m. rugpjūčio 21 d. sovietinio saugumo buvo 
suimtas ir 1942 m. rugpjūčio 14 d. Jonas Valančius mirė 
Gorkio kalėjime.

Kybartų vaistininkas provizorius Česlovas Jeronimas 
Budrevičius dešimtį metų (1921–1931) buvo Kybartų 
burmistru.1931–1938 m. buvo renkamas į Vilkaviškio 
apskrities tarybą, buvo vaistininkų sąjungos narys, 
bendradarbiavo žurnale „Farmacijos žinios“.

1941 m. Č. Budrevičius su šeima buvo ištremtas į 
Sibirą. Nuo šeimos buvo atskirtas ir 10 metų kalėjo Rešotų 
lageryje. Sūnus Eduardas 1946 m. plukdant mišką Lenos 
upe nuskendo. Paleistas iš lagerio Č. Budrevičius buvo 
ištremtas ir apsigyveno kartu su šeima Sibire. 1957 m. 
paleistas iš tremties sugrįžo į Lietuvą, mirė 1979 metais. 
Č. Budrevičius palaidotas Marijampolės kapinėse.

Vladas Kazimeras Rozmanas dirbo Rusijos vaistinėse 
ir 1918 m. liepos 22 d. Saratovo universitete išlaikęs 
egzaminus, įgijo vaistininko padėjėjo profesiją. Tų pačių 
metų rugsėjį sugrįžo į Lietuvą 1919 m. įstojo savanoriu 
į Lietuvos kariuomenę. 1923 m. buvo demobilizuotas 
suteikiant atsargos majoro laipsnį. 1923–1927 m. buvo 
Panevėžio apskr. viršininkas, 1927–1933 m. Biržų apskr., 
o 1933–1939 m. Rokiškio ir 1939 iki 1940 m. birželio – 
Raseinių apskr. viršininkas.

1941 m. birželio 14 d. Rozmano šeima buvo išvežta 
į Sibirą. V.K. Rozmanas nuo šeimos buvo atskirtas ir 
įkalintas Rešotų lageryje, kaip Sovietų Sąjungos priešas 
1943 m. vasario 11 d. Vladas Kazimieras Rozmanas buvo 
sušaudytas Kansko kalėjime.

Provizorius Kazys Kerpė, 1910 m. baigęs Maskvos 
universitetą, grįžo į Lietuvą ir 5 metus buvo Pandėlio 
vaistinės vedėjas, po to paimtas į caro armiją karo metu 
dirbo karo lauko ligoninės vaistinėje.

1919 m. sugrįžęs į Lietuvą buvo paskirtas Raseinių 
apskr. viršininku, dirbo Panevėžio, Ukmergės ir 
Marijampolės apskr. viršininku. 1926 m. įsteigė vaistinę 
Ukmergėje, kuriai samdė vedėją. 1935 m. Kazys Kerpė 
mirė, jo vaistinė Ukmergėje atiteko jo įpėdiniams, kurie 
vaistinę išnuomodavo, o vėliau pardavė.

1939 m. spalio mėn. Lietuvai atgavus Vilnių, 
pirmuoju Vilniaus burmistru buvo paskirtas provizorius 
Konstantinas Stašys. Lenkų okupacijos laikais buvo 
žymus Vilniaus krašto lietuvių veikėjas, kovotojas už 
lietuvybę, dėl ko nuolat lenkų okupacinės valdžios buvo 
persekiojamas ir net įkalintas.

1940 m. birželio 14 d. K. Stašys su žmona, dukra 
Konstancija ir dviem mažom anūkėm buvo ištremtas į 
Altajaus Kraštą. K. Stašys nuo šeimos buvo atskirtas 
ir nuteistas 10 metų kalėti lageryje. 1942 m. K. Stašys 
lageryje mirė.

Tarpukario Lietuvoje vaistininkai buvo gerbiami, 
nes savo sąžiningu darbu ir visuomenine veikla stiprino 
valstybę. Buvo apdovanoti ordinais ir medaliais, renkami 
į apskričių, valsčių tarybas. Šiame straipsnyje paminėjau 
tik pačius iškiliausius.

Regina Žukienė

Julius Čaplikas Jonas Šimkus Jonas Skinskis Konstatinas Stašys
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TALINO ISTORINĖ „ROTUŠĖS VAISTINĖ“
(fotoreportažą žiur. 67 pusl.)

«Raeapteek» (anglų kalba: Rotušės vaistinė, 
vokiečių kalba: «Ratsapotheke») yra Talino miesto 
centre, Estijoje. Ji įsikūrusi priešais Rotušę ir tai 
yra viena iš seniausių nepertraukiamai veikiančių 
vaistinių Europoje nuo 15-ojo amžiaus pradžios 
esanti tame pačiame name. Tai yra seniausia 
komercinė įmonė ir seniausia medicinos įstaiga 
Taline. 2017 m. ji šventė 595-ąsias metines.

Istorikai negalėjo nustatyti, kada atidaryta 
vaistinė, tačiau seniausi įrašai rodo, kad 
«Raeapteek» 1422 m. priklausė trečiajam 
savininkui. Kai kurie tyrinėtojai mano, kad 
atidarymo metai yra 1415. Dokumentuose po 
1422 m. nurodoma, kad pirmasis vaistininkas 
čia buvo Johanas Molneris ir kad vaistai jau 
buvo parduodami vaistinėje XV a. antrojoje 
pusėje. Labiausiai susijusi su vaistinės istorija yra 
Burchart (Burchard) šeima, kurios veikla tęsėsi per 
dešimties kartų periodą - 325 metus nuo maždaug 
1582 iki 1911 metų. Nuo 1579 m. iki 1581 m. 
Vengrų imigrantas Johansas Burchartas persikėlė į 
Taliną iš jo gimtajojo miesto Presburgo (dabartinė 
Bratislava) ir iš miesto tarybos išnuomojo verslą 
vaistinėje. Jis taip pat pradėjo šeimos tradiciją 
suteikti pirmajam sūnui vardą «Johann», 
tikėdamasis, kad jis vykdys šeimos verslą. Ši 
tradicija buvo vykdoma dar aštuonias kartas iki 19 
amžiaus pabaigos. Burchartai buvo gerai išsilavinę 
ir dažnai buvo ne tik vaistininkai, bet ir gydytojai. 
Jie vaidino svarbų vaidmenį miesto gyvenime.

Viduramžiais pacientai galėjo nusipirkti mamų 
sulčių - miltelių, pagamintų iš užjūrio mumijų, 
sumaišytų su skysčiu. Jei to nepakaktų, savo 
sveikatą galima buvo gydyti sudegusių ežiukų 
milteliais, šikšnosparnių milteliais, gyvačių 
ir raganų raumenų milteliais. Vietoje buvo 
distiliuojamos įvairios žolelės ir gaminamas 
spiritas. Vaistinėje šalia vaistų buvo parduodamas 
ir maistas, pavyzdžiui, saldainiai, sausainiai, 
konservai ir marcipanai. Tarp eksponatų galima 
rasti net «Klaret» (vietinio cukraus ir prieskonio 
Reino vyno) butelį. Vėliau vaistinė įsigijo 
privilegiją kasmet įvežti maždaug 400 litrų 
prancūziško konjako be mokesčių. Vaistinėje 
taip pat buvo parduodamas popierius, rašalas, 
plombavimo vaškas, dažikliai, parakas, granulės, 
prieskoniai, žvakės ir degikliai. Kai tabakas buvo 

įvežtas į Europą ir galiausiai į Estiją, vaistinė 
pirmoji pradėjo jį pardavinėti.

Per antrąją Baltijos valstybių okupaciją vaistinė 
buvo nacionalizuota. Po 1990 m.vaistinė buvo 
iš esmės atnaujinta, nes pastatas beveik 50 metų 
buvo užmirštas. Šis atnaujinimas truko daugiau 
nei 10 metų iki 2003 metų. Šiuo metu pagrindinė 
vaistinės dalis yra pirmame aukšte ir parduoda 
moderniausius vaistus. Pirmame aukšte yra 
antikvariatų parduotuvė, o 1999 m. antrame aukšte 
buvo atidarytas česnakų restoranas «Balthasar». 
Netoli šiuolaikinės vaistinės pirmame aukšte 
yra nedidelis muziejus eksponuojantis senus 
medicinos prietaisus, istorinius chemikalus ir 
kitus eksponatus. Sienoje įrengtas didžiulis 1635 
m. Burchart šeimos herbas. Jame pavizduotas 
grifonas su vainiku iš rožių ir lelijų. Muziejuje 
lankytojai gali pamatyti vaistininko naudotus 
įrankius, taip pat receptus su  keistais ingredientais, 
kurie buvo naudojami prieš šimtus metų gaminant 
vaistus: vilkų žarnos, triušių ausys, sliekų aliejus, 
sudegintos bitės, voverės riebalai, džiovinti 
riešutai, šunų išmatos, ožkų kraujas, varlių kojelės, 
eržilo kanopos, sudeginti ežiukai ir švieži vištų 
kiaušinių lukštai.

Šaltinis: Liv- und Estlands ālteste Apotheken. 
Beiträge zu deren Geschichte gesammelt und bearbeitet von 

Erich Seuberlich. Ryga, Druck von F. W. Häcker 1912

SVEIKINIMAS
Vis kartojasi žiemos ir vasaros,
Ir pavasarių vėjai žali,
O gyvenimas primena pasaką,
Pasiklydusią žemės glėby...

O gyvenimas ima lyg duoklę,
Mūsų juoką, svajas ir džiaugsmus,
Ir lyg skolą – nemokamai duosniai
Atskaičiouja, dalina metus...

J. Marcinkevičius
LFS Valdyba nuoširdžiai sveikina farmacijos 

magistrę vaistininkę
RIMĄ KAMINSKIENĘ

gražaus jubiliejaus proga ir linki puikios sveikatos 
ir sekmės profesinėje bei visuomeninėje veikloje.

LFS Valdyba
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kas, kur, kada

2017 m. lapkričio 11 d. Rygoje vyko Latvijos 
farmacininkų draugijos (Latvijas farmaceitu 
biedriba, LFB) 12-sis kongresas. Šios draugijos 
prezidentės Kitijos Blumfelde kvietimu suvažiavimo 
darbe dalyvavo LFS prezidentas prof. habil dr. 
Eduardas Tarasevičius, kuris yra minėtoa draugijos 
Garbės narys. Be to svečių tarpe buvo vaistininkai 
iš Estijos ir Lenkijos. Kongreso dalyvius sveikino 
Farmacijos departamento atstovai ir svečiai iš užsienio 
(Lietuvos, Estijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės). 
Kongreso darbotvarkėje buvo draugijos Įstatų ir Etikos 
kodekso papildymui svarstymas ir priėmimas. Be to, 
buvo renkama nauja draugijos prezidentė, valdyba, 
audito ir etikos komisijos. Jau dvi kadencijas dirbusią 
prezidentę Kitiją Blumfelde pakeitė nauja LFB 
prezidente Dace Kikute. Pagal tradiciją kongreso metu 
apdovanojami vaistininkai ir jų padėjėjai už profesinės 
veiklos nuopelnus. Už nuopelnus vystant farmacijos 
pramonę,, farmacijos mokslus ir stiprinant LFB 
vaistininkai apdovanojami Paracelso specialiu prizu. 
Dar vienas apdovanojimas – tai “2017 metų vaistininko” 

nominacija. Pirmą kartą įsteigtas ilgametės Farmacijos 
fakulteto dekanės, farmakognozijos profesorės Vijos 
Eninės vardo apdovanojimas nusipelniusiems farmacijai 
vaistininkams, įteikiant stikle įkomponuotą vaistažolę. 
Kongreso metu veikė farmacijos atstovybių paroda, 
o kongresą parėmė apie 30 įvairių juridinių asmenų. 
Malonu pažymėti, kad kongrese dalyvavo apie 300 LFB 
narių ir visas kongreso darbas buvo gerai organizuotas.
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2017 m. gruodžio 15 d. Kaune Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto (LSMU) Farmacijos fakultete 
vyko 8-oji Tarptautinė “Farmacijos mokslų ir 
praktikos konferencija”, skirta pažymėti Lietuvos 
Farmacijos istorijos muziejaus įkūrimo 80-ąsias 
metines. Šią iniciatyvą iškėlė Lietuvos farmacijos są-
junga (LFS) ir kartu su Farmacijos fakulteto vadovais 
bei katedrų darbuotojais surengė tradicinę tarptautinę 
konferenciją. Gausiai susirinkusius konferencijos da-
lyvius pasveikino LSMU prorektorius  prof. Kęstutis 
Petrikonis. Plenarinėje sesijoje pranešimus skaitė 
doc. dr. Tauras Antanas Mekas, Lietuvos medicinos ir 
farmacijos istorijos muziejaus direktorius; farmacijos 
magistrė Gita Krukienė, SAM Farmacijos departamento 
direktorė; prof. dr. Ramūnė Morkūnienė, LSMU Far-
macijos fakulteto dekanė; prof. dr. Jurga Bernatonienė, 
Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedros 
vedėja, Farmacijos fakulteto Tarybos pirmininkė; prof. 
habil. dr. Eduardas Tarasevičius, LFS prezidentas. Šioje 
sesijoje pranešimą padarė ir prof. dr. Natalija Gurina, 
Minsko medicinos universiteto Farmacijos fakulteto 
dekane (Baltarusija). Praktinės ir mokslinės farmacijos 
sekcijose pranešimus skaitė prof. dr. Ilze Barene, Rygos 
Stradinio medicinos universiteto farmacijos fakulteto 
katedros vedėja (Latvija); dr. Jerzy Lazowski, Lenki-
jos vaistininkų rūmų valdybos narys; prof. habil. dr. 
Audrius Sigitas Maruška, Vytauto Didžiojo universi-
teto Instrumentinės analizės centro vadovas; provizorė 
Valentina Sosonkina, “Farmabel” draugijos pirmininkė, 
farmacijos istorijos kabineto vedėja (Baltarusija); prof. 
dr. Ona Ragažinskienė, Vytauto Didžiojo universiteto 
Botanikos sodo vaistinių ir prieskoninių augalų skyriaus 
vedėja; doc. dr. Lesia Savčenko, Charkovo Nacionalinio 
farmacijos universiteto Vaistų standartizacijos katedros 
doktorantė (Ukraina); prof. dr. Nijolė Svickienė, LSMU 
Farmakognozijos katedros profesorė; doc. dr. Natalija 
Hudz, Lvovo Danilo Halicko medicinos universiteto 
Vaistų technologijos katedros docent, dokt. Mindaugas 
Marksa, LSMU Analizinės ir toksikologinės chemijos 
katedros dėstytojas; dr. Vilma Petrikaitė, LSMU Vaitų 
chemijos katedros profesorė. 

Konferencijos dalyviai galėjo susipažinti su sten-
diniais pranešimais, kurių autoriai pateikė 39 atliktų 

mokslinių tyrimų aprašymus. Žodinių pranešimų au-
toriams nuo LFS buvo įteikti suvenyrai - knygos apie 
Lietuvą, o geriausi stendinių pranešimų autoriai apdo-
vanoti diplomais. Pranešimų medžiaga buvo patalpinta 
on-line tinklapyje. Fotoreportažas iš šios konferencijos 
talpinamas šiame žurnale. 

K. Petrikonis T. A. Mekas
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A. Maruška J. Lazowski V. Sosonkina G. Golubs

J. Bernatonienė R. Morkūnienė N. Gurina O. Ragažinskienė

L. Savčenko N. Savickienė I. TrečiokienėV. Petrikaitė

T. Drevinskas M. Marksa N. Hudz PADĖKA
LFS Valdyba 

nuoširdžiai dėkoja 
šiems remėjams:
ENTAFARMA, 
Medicata filia,
UAB „Tamro“,
UAB „Acorus 
calamus“,
UAB „Colgate“,
UAB „Microlife“
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FarMacijos Muziejai

TALINO ISTORINĖ „ROTUŠĖS VAISTINĖ“
(aprašymą skaitykite 60 pusl.)
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Lietuvos farmacijos sąjunga (LFS) organizuoja farmacijos mokslininkų ir vaistininkų 
išvyką į Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP)  Farmacijos mokslų ir praktykos 78-
ąjį kongresą, kuris vyks Glazgo mieste (Škotija) 2018 m. rugsėjo 2-6 dd. Šio kongreso 
tema: „Farmacijos sektoriaus pasikeitimų išdavos“. 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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