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PRATARME 

Gydant ligonj, tarpusavyje s^veikauja trys informacines sistemos: ligonis, gy-
dytojas ir vaistas. T i k turint pakankamai informacijos apie ligonj ir vaistus, gydy-
mas gali buti veiksmingas. Daugiausia informacijos apie juos turi gydytojas, todel 
ligonis neturi gydytis pats, (isskyrus nedaugelj savigydai vartojamij nereceptiniij 
vaistij), t ik gydytojas gali skirti ir israsyti vaistus. Ligonis turi padeti gydytojui, su-
teikdamas reikiam^ informacija apie persirgtas ligas, vartotus ir dabar vartojamus 
vaistus (tarp j i j ir nereceptinius), buvusius vaistij sukeltus salutinius poveikius 
arba vaisto netoleravimq, zalingus jprocius (piktnaudziavim^ narkotikais, alko-
holiu, rukym^) , mitybos jprocius ir 1.1. Ligonis privalo grieztai laikytis gydytojo 

Tableciij gaminimo masina. Vokietija X X a. pradzia. 
„Hennig & Martin Maschinenfabrik", Leipzig. 

/5 Lietuvos medicinos irfarmacijos istorijos muziejaus rinkiniif. 



/ 9 

nurodymij. Labai gerai, jei ligonis turi medicininiij zinii j , tarp j i j ir apie vaistus. 
Tikimes, kad „Vaistij enciklopedija. I dalis. Vaistai nuo sirdies ir kraujagysliij l igi j" 
zingeidiems zmonems suteiks daugiau medicininiij zinii j , suprantama, ypac apie 
vaistus. Enciklopedijoje pateikiama informacija apie L R ir Bendrijos (ES) vaistij 
registruose registruotus vaistus, kurie taip pat gali buti vartojami Lietuvoje. I n 
formacija apie atskirus vaistus pateikiama straipsniuose pagal vaistij pavadinim^ 
abeceles tvarka. Juose pirmiausia nurodomas bendrinis (tarptautinis) vaisto pava-
dinimas (tokiu pavadinimu gydytojas israso vaistij recept^). Po to nurodomi siij 
vaistij prekiniai pavadinimai (pvz., klopidogrelio Lietuvoje 6 pavadinimij, ES -
17 pavadinimij vaistai, kiti j vaistij registruota - nuo vieno ik i keliij arba kelioli-
kos pavadinimij vaistq). Toliau pateikiama svarbiausia informacija apie preparat^. 
Trumpai aprasomas vaisto poveikio budas (veikimo mechanizmas) (t. y. kodel 
vaistas veikia), issamiai aprasomos vaisto indikacijos (kada vaist^ vartoti), kon-
traindikacijos (kada vaisto negalima vartoti), preparato salutinis poveikis. Skaity-
tojij neturet4 g^sdinti daug salutini^ poveikiij, nes jie pasireiskia ne kiekvienam 
pacientui. Be to, farmacijos firmos apie vaist^ pateikia ir labai retus vaisto suke-
liamus salutinius poveikius, pvz., kurie pasitaiko vienam is 10000 j j vartojusiij 
pacientij arba reciau. Enciklopedijoje skaitytojas ras atsakymus j daugelj aktualiij 
klausimij: ar vaistas netrikdo gebejimo vairuoti ir valdyti mechanizmus, ar vaistas 
yra receptinis, ar j j galima jsigyti be recepto, kaip preparat^ vartoti (pvz., tableciij 
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nekramtyti, gerti pries valgj, valgant arba po valgio, kuo uzsigerti, kuo negalima 
uzsigerti ir t. t.). Nurodoma alkoholio, maisto jtaka vaisto poveikiui. Enciklope
dijoje nera informacijos apie preparato dozavim^ (receptiniam vaistui gydytojas 
nurodo dozavim^ recepte, receptiniij ir nereceptiniij vaistij dozavimas nurodytas 
pakuotes lapelyje). Nepateikiama labai issami informacija apie kartu vartojam4 
vaistij s^veik^ (apie j ^ issamiai aprasyta daugelyje kiti j knygq, storesniij uz enci-
klopedijas). Gydytojas, zinodamas kokius vaistus pacientas vartoja, nuspr^s, ar 
juos galima vartoti kartu. 

Po straipsniij apie vaistus pateiktas preparatij abecelinis s^rasas, padesiantis 
ne tik pacientui, bet ir gydytojui susiorientuoti j i j gausybeje (pasitaiko atvejij, kai 
pacientas vartoja du skirtingij pavadinimij to paties vaisto generinius preparatus). 
Pateikiamas ir Bendrijos (ES) vaistij registre registruotij vaistij s^rasas, nes juos 
galima importuoti ir vartoti Lietuvoje. Enciklopedijoje yra platus medicininii j ter-
mini j , kai kuri i j ligij, sindromij, vaistij poveikiij paaiskinimq skyrius. Si informa
cija pades skaitytojams geriau orientuotis medicinineje terminologijoje, pagilins 
j i j medicinines zinias. 

Linkime zymiai daugiau pastangij ir veiklos skirti savo sveikatos issaugoji-
mui , stiprinimui, tada ir vaistq reikes maziau. Dekojame uz pastabas ir konstruk-
tyvius pasiulymus. Tikimes, kad skaitytojus pasieks ir Vaist^ Enciklopedijos I I 
dalis (apie antimikrobinius, priesvezinius ir kitus vaistus), I I I dalis (apie centring 
nervij sistem^ veikiancius vaistus, vaistus nervij ir kitoms ligoms gydyti) ir kt. 
Galbut, sio darbo imsis kiti farmakologai arba mano buv^ studentai. 
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