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Nuo kada gyvuoja Medicata?

Kaip keitėsi prekės ženklas?

Kaip viskas prasidėjo?

Kodėl farmacinė įmonė specializuojasi 
preparatų iš bičių produktų gamyboje?

Ar tikrai šiemet Įmonės jubiliejiniai – 
25 metai?



Pradžia

Pirmieji žingsniai – didmeninė prekyba – tiekiame vaistus – 
pirmieji atvežtiniai bičių preparatai

atsiranda įmonė Medicata  

Medicata
Užimame atsilaisvinusias nišas vaistų gamyboje – 

Gamyba gamybinėse vaistinėse atsiranda įmonė

Medicata filia
Susipažįstame su gydytojais – apiterapeutais

Įdomesni etapai iki

didžiosios investicijos – įsigyjamos senos patalpos, kuriose 
įsikurs vaistų gamybos įmonė, įrengta pagal geros gamybos 

(GGP) taisykles vaistų gamybai





Valstybinė Vilniaus bandomoji pramoninė fermentinių 
preparatų gamykla (jau seniai jos nebėra) gamina 

biosintetinius fermentus virškinimui. Juos siunčia Ukrainos 
vaistų gamintojams, kur formuojamos tabletės ir tokia 

vaistine forma jos grįžta į jau siekiančios nepriklausomybės 
Lietuvos vaistines. 

Jų platinimu prasideda dabartinės kompanijos pirmieji 
žingsniai. 

Tai jau tampa įmanoma, nes tuometinėje Sovietų Sąjungoje 
prasidėjo didžioji pertvarka.

Atsirado galimybės atsirasti privačiam verslui.

Medicatos būsimieji įkūrėjai pradeda bendrauti su vaistinėmis 
– jų vadovėmis (vaistinių direktorėmis) ir tampa jų gerais 

draugais. 



Be įprastinių vaistų, parsivežame iš Ukrainos Umanės farmacijos fabriko 
pirmuosius bičių preparatus - 

Spiritinį propolio ekstraktą bei gamintojas pasiūlo pabandyti prekiauti 
vandeniniu propolio ekstraktu. 

Pabandome atsivežti, bet nesėkmingai – jau po mėnesio ekstraktas 
surūgsta. Pasirodo, kad yra didelis iššūkis pagaminti vandeninį propolio 
ekstraktą. 

2003m Seulo propolio tyrimo centro prie Korėjos atominės energetikos 
mokslinio tyrimo instituto mokslininkai sukuria vandeninio propolio 
ekstrakto gamybos technologiją, už kurią yra apdovanojami P.Korėjos 
HiTech premija.  

Medicata 2009m savarankiškai taip pat sukuriame savo unikalią 
vandeninio propolio gamybos technologiją, kurią naudojame iki šiol. 

Įdomus užfiksuotas mokslinėje literatūroje faktas:

1998m Charkovo nacionalinio farmacijos universiteto  mokslininkai randa, 
kad vandeninis propolio ekstraktas koronaviruso titrą sumažina net 4 - 8 
kartus. - ar neįdomi detalė šiai dienai?



Tuo metu, labai vaikų 
mėgiamų, vadinamų               

     ASKORBINKA  
 

 “vaikiškų” vitamino C tablečių tiekimas į Lietuvą iš buvusių “broliškų” respublikų pradeda 
strigti. 

Kažkodėl ir farmacijos fabriko “Sanitas” vitamino C tablečių    gamyba dažnai stringa. 
Mes užpildome atsiradusią spragą - Pradedame gaminti vaistus

Tuo metu pastarieji produktai turėjo vaisto statusą!

.  

 

Lietuvos kai kurios iniciatyvios gamybinių vaistinių vadovės pasistato 
labdarinę pramoninę vaistų gamybai skirtą įrangą, tada dar labai plačiose savo 
vaistinių patalpose… bet nelabai yra specialistų, galinčių pramoninę farmacinę 
įrangą eksploatuoti.
Mes seni gamybininkai – esame laiku ir vietoje, mums pasiūlo  pabandyti 
padirbėti… 



Tuo metu vaisto statusą turėjo ir bičių pienelio 
tabletės 50mg ir 70mg stiprumo

Medikai, jausdami atsakomybę, rekomenduodavo 
labai atsargiai vartoti 50mg stiprumo pienelį - tik 

esant specifiniam nuovargiui,  70mg stiprumo – tik 
po rimtų susirgimų ar chirurginių operacijų 

organizmo atstatymui

Nepamatuotai vartojant bičių 
pienelį, dėl jo ypatingai 
aukštų stimuliuojančių 

savybių, galimas bendras 
organizmo funkcijų 

išderinimas...



Šiuo metu, produktai su 
bičių pieneliu 

geriausiu atveju turi 
maisto papildo 

statusą…

Tai vienas stipriausių 
gyvulinės kilmės 

biostimuliatorių, o 
visus biostimuliatorius 
nesaikingai vartojant, 
yra galimybė pakenkti 
daugeliui organizmo 

funkcijų.
Saldumynas vaikams, gerai, kad 
sudėtyje bičių pienelio nedaug, 

gal tik dėl reklamos 



Nepriklausomoje Lietuvoje, Lietuvos Sveikatos 
Apsaugos Ministerijos (SAM) tarnybų iniciatyva – 

kad padėti aprūpinti vartotojus sąlyginai pigiais 
populiariais ir veiksmingais produktais buvo 

sukurta niša vitaminams ir kitiems biologiškai 
aktyviems preparatams, kuriuos pajėgė gaminti 

Lietuvos tiek senoji, tiek naujai besikurianti vaistų 
pramonė.

Atsirado specialios medicininės paskirties maisto bei 
gydomosios kosmetikos preparatai. Jų registraciją 

bei priežiūrą atliko SAM tarnybos. 

Tokia sistema gyvavo iki neįstojome į ES, tada 
sistema griuvo. Atsirado maisto papildai. Gydomoji 

kosmetika, kaip klasė buvo sunaikinta. 



Meidicata papuolė ant šios “meškerės”. Kadangi 
registracija pastarųjų preparatų buvo žymiai paprastesnė 

nei vaistų, buvę minėti vaistai buvo perregistruoti. 

Pasikeitus Lietuvos politiniam statusui (įstojus Lietuvai į 
ES) SAM Vaistų kontrolės tarnyba kontrolės funkcijas 

perdavė Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai 
(VMVT). Sunaikinus Respublikinį Mitybos Centrą – 

registracija taip pat perduota VMVT. 

Specialios paskirties maisto produktai turėjo būti 
perregistruoti maisto papildais, o gydomosios 

kosmetikos statusas iš viso panaikintas. 

Gydomoji kosmetika įgavo tas pačias teises, kaip ir 
įprastoji kosmetika.   



Bet tuo metu, viskas atrodė labai optimistiškai – mes 
gaminome trūkstamus Lietuvoje preparatus ir 

džiaugėmės savo laimėjimais. 

Dabartinėmis akimis žiūrint - buvo labai keista – 
visose valstybinėse įstaigose mus supo supratimas 
ir palaikymas.  Ten dirbo entuzistingi darbuotojai 

kurie džiaugėsi gimstančia nepriklausomos 
Lietuvos  naująja vaistų gamybos įmone. 

Grįškime į vaistinės pusrūsį, kuriame gimė pirmieji 
mūsų gaminiai…

Nerūdijančio plieno dubenyse buvo maišomi 
produktų ingredientai, sukosi presai



Iš ryto gaminame, fasuojame, po to išrašome sąskaitą 
vaistinei. Po pietų pagamintas produktas vežamas 

užsakovui. Aišku, vežame patys. 

Gaminame tabletes  
tabletavimo presais – bet 
jie yra vienapuansoniai – 
tai yra spaudžia po vieną 
tabletę – labai ilgas darbas, 
bet kol kas Lietuvai 
pakanka. 



...o čia mūsų

pasistatytas pirmasis, didme-

ninei prekybai skirtas vaistų 
sandėlis.  Tiksliau – ne visai 
pasistatytas, bet mums buvo 
leista užmūryti  buvusią stoginę 
ir įsirengti uždarą patalpą.

JUSTINIŠKIŲ VAISTINĖ
Už lango, parodyto rodykle – 
buvo gaminami pirmieji 
mūsų bičių preparatai



Tuo metu, vaistų kokybės kontrolės darbus 
ūkiskaitiniais pagrindais buvo leidžiama atlikti 

Valstybinei vaistų kontrolės laboratorijai. 
Nepamirštama laboratorijos vedėja Stasė Štakėnaitė 

akylai kontroliavo mūsų darbą ir produktų kokybę.

Motiniškai, bet griežtai išbaranti už dirbant 
neišvengiamai atsirandančius prasižengimus, 

Ne vienas laboratorinis įrenginys ar baldas, 
modernizuojant laboratoriją buvo mūsų priglaustas 

ir gavo naują ir dar ilgą gyvenimą.  

Tai prisimindami, džiaugiamės dabar galėdami 
pasidalinti mums atitarnavusia įranga su naujai 

besikuriančių  įmonių entuziastais. 



Kaip taip atsitiko, kad pradėjome linkti link preparatų iš 
bičių produktų gamybos. 

Lietuvos farmacijos tuometinis flagmanas “Sanitas” buvo 
gaminęs bičių surinktų žiedadulkių tabletes. Jos buvo 
labai paklausios onkologinių ligonių tarpe. - Kompleksas 
bioaktyvių medžiagų atstatant organizmą po spindulinės 
terapijos. 

Sudėtingas tai produktas gamybai. Žiedadulkės visada 
skirtingos, nes bitės gyvas padaras – vieną kartą neša iš 
vieno augalo, o kitą iš kito. Nekomercinis produktas 
didžiuliam fabrikui. 

O mes turim beveik rankinę tabletavimo įrangą. 
Susipažinome su įmonės “Korys” (Dabar “Bičių korys”) 
direktoriumi komercijai Rimantu Šerkšnu. O pas jį 
kabinete spintoje kokių tik gaminių iš bičių produktų... 



Niekas nebegamina žiedadulkių tablečių 
–  o kodėl jums nepabandyti!

 Dar ir su tuometine Respublikio 
Mitybos Centro direktore, 

dr. Kamelija Kadziauskiene 
supažindino. O ji bičių produktų 
panaudojime žmonių gydyme 
entuziastė. 

Ypač onkologinių ligonių

Prasidėjo bendradarbiavimas su Lietuvos apiterapeutų asociacijos gydytojais.  
Iki šiol – žinomiausia – hab. dr. gydytoja apiterapeutė Dalia Stasytytė – 
Bunevičienė.
  Abi daktarės mus aplankė – pasižiūrėjo kaip mums tame pusrūsyje sekasi 
žiedadulkių tabletes gaminti. Vėliau  padėjo kuo galėjo. Padarė mums 
didžiulią įtaką.

Biologijos m.dr. – žolininkas Juozas Ruolia niekaip negalėjo patikėti, kad mes 
sugebame be jokių cheminių priedų žiedadulkių tabletes pagaminti. Gal ir iki 
šiol netiki?



Gaila, bet bičių produktų gamyba daugiau hobis nei verslas.

Įmonės plėtra galima tik užsidirbant pelną. Pelną įmonės plėtrai atnešė 
vitamino C tablečių gamyba. Gal dėl to jas dabar gamina visos farmacinės 
įmonės. O buvo momentas kada gaminome tik mes...

Sukaupiame lėšas ir įsigyjame senos valgyklos dalį, kur įrenginėsime 
maksimaliai modernią, kiek leidžia mūsų resursai, vaistų gamybos įmonę.

Pirmasis įspūdis baisokas – stogas varva, sienos kreivos. Bet lietuviška 
patarlė - “akys baisininkės – rankos darbininkės”. 

 



Pirmiauasia -  kvalifuokuotas farmacinės įmonės 
projektas, toliau – įgyvendinimas. Nepraėjus nei porai 
metų, ir mes išsikraustome iš vaistinės (2004m)



Prasideda naujas etapas, 
kuris tęsiaisi jau 16 
metų,

Įsirengiame puikų vaistų 
gamybos barą – 
pradedant nuo propolio 
ir vaistažolių ekstraktų 
gamybos, baigiant 
pilstymu / fasavimu, 



 Būtiną 
farmacinei 
įmonei 
farmacinę 
laboratoriją 
gaminamų 
produktų 
kokybės 
kontrolei. 

Laukime tęsinio
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