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Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2017  lapkritis 

 
 

SVEČIUOSE PAS VAISTININKĄ 
 

Vaistininkas – viena iš labiausiai gerbtinų profesijų nuo pat seniausių laikų. Šiandien 
vaistininkas mažame miestelyje yra ir itin svarbus žmogus į kurį galima kreiptis sunegalavus ar prireikus 
informacijos apie vieno ar kito vaisto vartojimą. Ieškodamos informacijos internete apie vaistininko 
specialybę perskaitome, kad „vaistininkų rūpestis – nuoširdus dėmesys kiekvienam klientui ir jo 
sveikatai, profesionalūs patarimai bei kvalifikuota pagalba“. Panaršiusios internete nusprendžiame 

atsakymų ieškoti kitur. 
Pasiteirauti apie daugelį mums 
rūpimų klausimų užsukame į 
Papilės miestelyje esančią vaistinę 
„Camelia“ ir kalbiname jos 
darbuotoją vaistininkę Silviją 
Laurynienę. 

 
Kaip seniai dirbate 

šioje vaistinėje? 
Aš šioje vaistinėje 

dirbu jau penkerius metus. 
 
Ar Jūsų darbas 

mažame miestelyje – trūkumas ar 
privalumas. 

Privalumų tikrai yra. Ir 
vienas iš jų – aš pažįstu daugelį 
miestelio žmonių, nes aš pati šiame 
miestelyje gimiau ir užaugau. Aš esu 
su daugeliu čia gyvenančių žmonių 
užmezgusi gerus ir šiltus  santykius 
ir labai tai vertinu, o trūkumas vienas 
– dirbu aš čia viena, todėl neturiu su 

kuo pasitarti, pasikeisti patirtimi. 
 
Ar žmonės pas vaistininką ateina tik nusipirkti vaistų? 
Ne, ateina vedini ir kitų priežasčių. Kartais kai kurie žmonės į vaistinę užsuka tiesiog pasikalbėti, 

pasiguosti, papasakoti apie juos užklupusias bėdas, asmeninius rūpesčius. 
 
Kokias dar paslaugas teikia vaistinė? 
Šiais laikais vaistinė turi galimybių teikti daugiau paslaugų, tad be vaistų  mūsų vaistinėje pradėta 

prekiauti ir įvairiomis kosmetikos priemonėmis. Čia užsukę žmonės gali pasimatuoti kraujo spaudimą, 
pasitikrinti kūno masės indeksą, regėjimą. Reikalui esant aš galiu pamatuoti temperatūrą, pasverti žmogų. 

 
Kuo domitės laisvalaikiu? 
Laisvalaikiu mėgstu skaityti daug knygų, keliauti. 
 
Kodėl pasirinkote būtent šią specialybę? 
Labai seniai svajojau dirbti šį darbą, nes man patinka bendrauti su žmonėmis ir jiems padėti. 
 
Gal žinote, kur šiandien galima įgyti šią specialybę? 
Šios specialybės galima mokytis vienintelėje Lietuvos mokymo įstaigoje – Lietuvos sveikatos 

mokslų universitete (LSMU). Šių studijų paskirtis – rengti kvalifikuotus farmacijos magistrus, suteikti 
farmacijos mokslo žinias ir ugdyti gebėjimus, reikalingus farmacinei veiklai bei darbui. 

 
Ko palinkėtumėte tiems, kurie norėtų tapti farmacininkais? 
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Šiame darbe svarbu mylėti žmones, mėgti bendrauti ir norėti jiems padėti. Tad renkantis šią 
specialybę reikia būtinai tai įvertinti. Na, o tiems, kurie svajoja tapti farmacininkais, palinkėčiau labai gerai 
mokytis fiziką ir chemiją. 

 
Kaip gydotės Jūs , kai užklumpa peršalimo ligos? 
Peršalusi pati dažniausiai gydausi homeopatiniais vaistais. Dažniausiai juos siūlau ir patariu 

vartoti ir kitiems žmonėms, bet..., ne visi priima. 
 
Ar visų vaistų pavadinimus atsimenate? 
Beveik visus. 
Ar sunku dirbti vaistininku? 
Ir taip, ir ne. Šis darbas atsakingas, raikalaujantis daug žinių ir patirties. Labai svarbu kiekvieną 

kartą atsakingai įvertinti situaciją. Bet aš manau, kad visur yra sunku, kai dirbi atsakingai. 
 
Dėkojame už pokalbį. 

Paula ir Gintarė, 6a kl. 

 
 

  PROGRAMUOTOJAS APIE LIETUVIŲ KALBOS UNIKALUMĄ 
 

Lapkričio mėnesį mūsų gimnazijoje lankėsi programuotojas, knygos „Lietuvių kalbos metmenys“ 
autorius Henrikas Kulvinskas. Trumpai pristatęs 
savo knygą bei paminėjęs, kad šioje knygoje 
galima rasti nedidelį (virš 2000 žodžių) 
svetimžodžių – lietuvių kalbos žodynėlį, svečias 
pradėjo pasakojimą apie lietuvių kalbos 
unikalumą, paminėjo, kad mūsų kalba yra raktas 
į žmogaus mąstymą. 

Anot Henriko Kulvinsko, 
kiekvienas žmogus labiausiai vertina savo 
gimtąją kalbą: lietuvis – lietuvių, vokietis – 
vokiečių, prancūzas – prancūzų kalbas. Tačiau 
pasaulyje šiuo metu labiausiai paplitusi yra 
anglų kalba, kuri, pasak Henriko, yra 
išmokstama mechaniškai ir galime remtis tik 
savo atmintimi, o ne mąstymu, nes anglų 
kalboje (o daugelyje ir kitų pasaulio kalbų) kai 
kurių žodžių šaknys yra bendros, bet žodžiai 
nėra giminingi, o jų prasmė dažnai mums būna 
neaiški ir miglota. Kai kuriuos žodžius galime 
suprasti tik pasitelkę įvairius žodynus. 

Tačiau lietuvių kalbą Henrikas 
Kulvinskas pristatė kaip išskirtinę, nes lietuvių 
kalboje dauguma žodžių, susijusių šaknimi, 
siejasi ir savo esme. Pasak Henriko, jokia jam 
žinoma šiuolaikinė kalba neturi tokių naujų 
žodžių sudarymo galimybių, kaip lietuvių kalba, 
kai kaitaliojant žodžio šaknies raides, 
panaudojant įvairias priesagas, galima sukurti 
šimtus naujų žodžių, kurie savo reikšme bus 
giminingi. Lietuvių kalba, anot Henriko 

Kulvinsko, pralenkia visas kitas pasaulio kalbas savo lankstumu ir įvairumu. 
Įdomios įžvalgos ir kitoks požiūris į gimtąją kalbą atkreipė mūsų visų dėmesį, kad gal 

svetimžodžius būtų geriau pakeisti į lietuviškus žodžius, kurie palengvintų mūsų atmintį. 
 

Nermeda Balčiūtė, IV kl. 
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