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Mielieji,

Kai kurie iš mūsų laukia transplanta-
cijos, kai kurie norėtų išvykti į „Gy-
vasties“ organizuojamą stovyklą, dar 
kiti – daugiau informacinių renginių 
ar leidinių arba tiesiog dažniau susi-
tikti su likimo draugais. 

Norint, kad Lietuvos žmonės akty-
viau pritartų organų donorystei, rei-
kia nuolat vykdyti propaguojančias 
veiklas. Užsienio šalyse pastebėta 
– jei visuomenės švietimas organų 
donorystės klausimais nutrūksta, la-
bai sumažėja arba iš viso nutrūksta 
transplantacijos.

Puikiai žinome, kad didžioji dalis 
dializuojamųjų negali arba nenori 
būti transplantuoti. Iš maždaug 1500 
dializuojamų ligonių inksto perso-
dinimo operacijos laukia 212 (NTB 
2011 m. sausio 31 d. duomenys).
Tačiau dauguma mūsų nori gauti 
daugiau žinių, dalyvauti konferenci-
jose, seminaruose, stovyklose, sporto 
ir kitokiuose renginiuose. Kai kurie 
nori tiesiog pasimatyti su likimo 
draugais.

Esame dėkingi rėmėjams, džiaugia-
mės, kad kai kuriuos „Gyvasties“ 
projektus remia Neįgaliųjų reika-
lų departamentas, Vilniaus, Kauno, 
Marijampolės ir kitos savivaldy-
bės, Sveikatos apsaugos ministerija. 
Gaudami paramą įsipareigojame pri-
sidėti ir savo lėšomis. 
Todėl labai prašome visus galinčius 
skirti 2 proc. nuo gyventojų pajamų 

mokesčio Lietuvos nefrologinių li-
gonių asociacijai „Gyvastis“. Dau-
guma mūsų nedirba, todėl kviečiame 
paprašyti, kad 2 proc. skirtų šeimos 
nariai, draugai, kaimynai. 

2 proc. paramą galima skirti kie-
kvienais metais. Užpildytas formas 
apskrities valstybinei mokesčių ins-
pekcijai (AVMI) pristatyti, perduoti 
elektroniniu būdu ar nusiųsti paštu 
reikia nuo sausio 1 d. iki gegužės 1 
d. 
Formoje FR0512 reikia nurodyti: 
paramos gavėjo kodą: 191609186, 
organizacijos pavadinimą: 
LNLA „Gyvastis“ 
adresą: Žolyno g 3, 10208 Vilnius 

Formoje reikia įrašyti pildančio 
žmogaus asmens kodą, vardą, pavar-
dę, gyvenamąją vietą, pildymo datą, 
apačioje dar kartą ranka užrašyti 
savo vardą, pavardę ir pasirašyti.

2 proc. galima skirti „Gyvasčiai“ 
arba „Gyvasties“ Vilniaus, Klai-
pėdos, Marijampolės skyriams bei 
asocijuotiems nariams: Alytaus „Da-
liai“, „Kauno Gyvasčiai“, Šiaulių 
„Atgajai“, Vilkaviškio nefrologinių 
ligonių draugijai. Skyrių ir asocijuo-
tų narių duomenis mielai pateiks pir-
mininkai, juos galite rasti interneto 
svetainėje www.donoras.lt. 

 
Iš anksto Jums dėkojame
Asociacija „Gyvastis“ 
www.donoras.lt 
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    Pirmoji skiltis

Sako, akys – sielos veidrodis. 
Tuomet dantis neabejodami galime 
laikyti sveikatos veidrodžiu. Dantų 
atžvilgiu galioja viena nekintanti 
taisyklė – dantys užima vieną pir-
mųjų vietų, aprūpinant organizmą 
viskuo, kas reikalingiausia. Būtent 
dantys saugo nuo infekcijų pagrindi-
nius vartus – burnos ertmę. Sugedęs 
dantis – pagrindinis pavojaus šalti-
nis, jis greitai paklūsta virusų ir bak-
terijų malonei, o jau šie su juo nesi-
terlioja... Infekcija greitai pasklinda 
po visą organizmą, smogdama pa-
čioms silpniausioms vietoms.

Ligoniams, sergantiems kokio 
nors organo galutiniu nepakankamu-
mu, taip pat po persodinimo operaci-
jos, šios problemos dar sunkesnės ir 
daug pavojingesnės. 

Ne visi laukiantieji transplantaci-
jos ir transplantuoti pacientai žino, 
kokią didelę reikšmę sėkmingam 
organo persodinimui ir tolesnei jo 
funkcijai turi burnos ertmės higiena. 

Vienas iš dažniausių infekcijos 
židinių yra burnos ertmė su uremi-
niais stomatitais, parodontozėm, ka-
riesu ir kt. Iš čia infekcija nepapras-
tai greitai plinta į virškinamąjį traktą 
(vystosi gastritai, kolitai, opaligė ir 
kitos įvairios komplikacijos), kvė-

pavimo sistemą ir gali komplikuotis 
net į kraujo užkrėtimą (sepsį). Infek-
cijos gali sukelti ir persodinto orga-
no atmetimą. 

Dėl kalcio–fosforo apykaitos su-
trikimų vystosi kaulinio audinio iš-
retėjimas ir dantų irimas. Tai taip pat 
gali nutolinti transplantaciją arba ji 
iš viso taps nebegalima.

Net ir dėl negydomo dantų karieso 
bakterinė infekcija greit gali patek-
ti į kraują. Mikrobai ir jų toksinai, 
esantys nesveikuose dantyse jautrina 
organizmą, gali palaikyti ar paūmin-
ti lėtinį tonzilitą, sukelti širdies, są-
narių, inkstų ir kt. organų ligas.

Ligų sukėlėjai išnešiojami po 
visą organizmą ir neretai nusėda 
pažeistuose organuose. Tai ypač pa-
vojinga žmonėms, gyvenantiems su 
persodintu organu ir vartojantiems 
imunitetą slopinančius vaistus.

Priežastys, sukeliančios kariesą
• Pirmiausia – saldumynai. Val-

gant maistą, kuriame yra daug an-
gliavandenių, burnoje ir ant dantų 
esančiose apnašose veisiasi mikro-
bai, ypač mutantinis streptokokas, 
kuris skaldo angliavandenius, suda-
ro pieno rūgštį ir stiprina emalį.

• Maisto apdorojimas. Minkštam 
maistui sukramtyti nereikia inten-

syvesnio mechaninio darbo, dėl to 
dantys netenka netgi fiziologinės 
apkrovos ir tampa imlesni kariesui. 
Rupesnį maistą reikia energingiau 
ir ilgiau kramtyti. Šis procesas kar-
tu valo dantis, neleidžia susikaupti 
maisto likučiams retencinėse zono-
se. Dabartinis mūsų krašto gyven-
tojų maistas minkštas ir nereikia 
didesnių kramtymo pastangų, o tai 
nepadeda dantims apsivalyti.  Dėl 
to maisto likučiai ir apnašos gausiai 
susikaupia tarpdančiuose, dantų va-
gelėse ir sukelia kariesą. 

Kadangi po inksto ar kito organo 
persodinimo padidėja įvairių infek-
cijų rizika, labai svarbu sutvarkyti 
dantis iki transplantacijos. Praėjus 
keliems mėnesiams po transplanta-
cijos taip pat reikia apsilankyti pas 
odontologą. Tačiau, jei po organo 
persodinimo operacijos atsirado 
danties ar dantenų skausmas, pas 
odontologą reikia kreiptis nedel-
siant.

Vartojant imunosupresinį (imuni-
tetą slopinantį) gydymą po organų 
transplantacijos, galimos šios burnos 
gleivinės problemos:

• Burnos kandidozė (grybelinė in-
fekcija);

• Virusinės infekcijos, kurios pa-

Burnos ertmės higiena 
ir transplantacijų sėkmė
Parengta pagal gydytojų vaikų nefrologės Augustinos Jankauskienės ir odontologės Eglės Kunčiuvienės medžiagą

GinGivitasPeriodontitas Pažengęs Periodontitas
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sireiškia gleivinės paraudimu, ope-
lėmis

• Pablogėjęs žaizdų gijimas, krau-
javimas;

• Dėl nepageidaujamo vaistų po-
veikio atsirandanti dantenų hiper-
plazija (išvešėjimas), kuri gali dar 
blogėti, jei jau anksčiau buvo para-
dontozės požymiai. Gydant uždegi-
minės kilmės dantenų hiperplaziją 
(išvešėjimą), svarbiausia pašalinti 
vietinius dirgiklius, koreguoti as-
meninius įgūdžius, būtina dažna 
dantų apnašų kontrolė. Jei įtariama, 
kad hiperplazija atsirado dėl vaistų 
nepageidaujamo poveikio, reikėtų, 
kad gydytojas pakeistų vaistus, jei 
tai saugu persodintam organui. Jei 
visos priemonės neveiksmingos, ga-
limas chirurginis gydymas: dantenų 
plastika ar apkarpymas (gingivo-
plastika ar gingivoektomija).

Gingivitas yra pati ankstyviausia 
patologijos stadija, kai pažeidimas 
lokalizuojasi tik dantenose, o kau-
linis audinys yra visiškai sveikas. 
Sergant gingivitu, dantenos yra šiek 
tiek paburksta, truputį kraujuoja va-
lant dantis. Norėdami, kad dantenos 
mažiau kraujuotų, kad jų netraumuo-
tume, dažniausiai mes nutariame 
dar rečiau valyti dantis. Tada liga 
progresuoja. Dantenos vis labiau pa-
burksta, kraujuoja dėl besitęsiančio 
uždegimo ir kraujo apytakos sutriki-
mo, pasidaro melsvos.

Pagrindinis vaistas šiuo atveju – 
teisinga burnos higiena. Gerai va-
lant dantis, gingivitas greitai praei-
na. Reikia prisiminti, kad gali būti 
ir kitų gingivito priežasčių – tai blo-
gai įdėtos plombos ir protezai, dantų 
padėties ir sąkandžio anomalijos, 
kai kurios viso organizmo ligos (en-
dokrininės sistemos, nervų, kraujo, 
virškinimo organų). Jeigu laikotės 
teisingos burnos higienos ir gingi-
vito reiškiniai vis vien nepraeina 
– reikia kreiptis į gydytoją stomato-
logą, kad būtų nustatyta ir pašalinta 
priežastis, sukėlusi gingivitą.

Periodontitas – tai gerokai įsi-
senėjusi ligos stadija. Šiuo atveju 
jau yra pažeistos dantenos, kaulas 
ir kitos dantį supančios struktūros. 
Išsivysčius periodontitui, dantenos 
būna ryškiai raudonos, kraujuoja ne 
tik valant, bet ir valgant, atsiranda 
skausmas, pūliuoja iš dantenų, dan-
tys pradeda judėti, iškrenta, nes irs-
ta dantį palaikantys raiščiai, nyksta 
ir tirpsta dalis žandikaulio kaulo. 
Tačiau be pagrindinės periodonti-
to priežasties – dantų apnašo – gali 
būti ir kitų priežasčių, sukeliančių 
arba palaikančių šią ligą:

1. Rūkymas;

2. Brendimas;
3. Prasti protezai, nekokybiškos 

plombos, kurios skatina apnašo už-
silaikymą, apsunkina jo išvalymą;

4. Nuolat vartojami įvairūs vais-
tai, ypač kalcio blokatoriai. Dėl to 
kartais susidaro kritiška situacija. 
Gydytojas stomatologas žino apie 
tai, bet pacientai negali nevartoti 
vaistų dėl ligos gydymo, todėl bet 
kokios priemonės išgydyti perio-
dontitą tampa beviltiškomis.

5. Nėštumas arba kontraceptinių 
priemonių vartojimas padaro dante-
nas gerokai jautresnes burnos apnašo 
toksinų poveikiui ir sudaro sąlygas 
progresuoti ligai. 

6. Bendras organizmo nusilpimas, 
ligos, ypač diabetas, AIDS.

7. Prasta mityba, kai trūksta bal-
tymų, mineralinių medžiagų arba 
ydingas maistas (saldumynai, miltų 
patiekalai) sudaro sąlygas greites-
niam ligos progresavimui.

Gingivito gydymas:
• Atliekama profesionali burnos 

ertmės higiena.
• Taisyklinga kasdienė dantų prie-

žiūra: 
a) Naudojamas minkštas dantų še-

petėlis;
b) Naudojamas tarpdančių siūlas; 
c) Liežuvio nugarėlės valymas.
• Antiseptinės burnos ertmės ska-

lavimo priemonės, antiseptiniai te-
paliukai;

• Gydomi koroziniai dantys, kei-
čiamos nekokybiškos plombos, pro-
tezai.

Periodontito gydymas:
• Atliekama profesionali burnos 

ertmės higiena.
Taisyklinga kasdienė dantų prie-

žiūra: a) Naudojamas minkštas dan-
tų šepetėlis, vieno danties šepetėlis; 
b) Naudojamas tarpdančių siūlas ar 
specialūs tarpdančių šepetėliai; c) 
Liežuvio nugarėlės valymas.

• Gydomi karioziniai dantys, kei-
čiamos nekokybiškos plombos, pro-
tezai.

• Laikinas dantų įtvėrimas.
Anatominių defektų koregavimas 

– tai yra periodontalinių kišenių ma-
žinimas, sąkandžio koregavimas: 
a) Chirurgiškai atliekamas kišenių 
mažinimas (dantenų kiuretažas, gin-
givektomija, periodonto lopo ope-
racija); b) Vietoje trūkstamų dantų 
įdedami protezai, koreguojamas są-
kandis.

Gydymo efektyvumas daugiau-
sia priklauso nuo paties paciento 
pastangų!

Būtina atsiminti:
1. Sutvarkyti dantis iki inksto trans-

plantacijos

2. Valyti dantis 2k/d, ilgai nenau-
dojant tos pačios dantų pastos.

3. Dantų šepetukus keisti kas 2- 3 
mėn ir po kiekvienos infekcijos

4. Naudoti, bet atsargiai, dantų 
siūlus tarpdančiams išvalyti

5. Vartoti šepetėlius liežuvio nu-
garėlei nuvalyti

6. Skalavimo skystis yra papildo-
ma burnos higienos priemonė

7. Atsiradus burnos gleivinės pa-
raudimui, apnašui, opelėms, dante-
nų paburkimui, kraujavimui, būtina 
pranešti gydytojui.

Pagrindiniai dantų priežiūros 
principai:

• Dantis valyti bent 2 kartus per die-
ną

• Keisti dantų šepetuką kas du tris 
mėnesius. Labai svarbu jį pakeisti 
po kiekvienos persirgtos infekcijos. 
Dantų šepetukai turi būti minkšti ir 
lankstūs.

• Nepatariama ilgą laiką dantų va-
lyti tą pačia dantų pasta. Visos dantų 
pastos šiek tiek skiriasi sudėtimi, o 
dantims ir burnos ertmės gleivinei 
reikalingos įvairios medžiagos.

• Burnos skalavimo skystis nega-
li pakeisti dantų šepetuko ir pastos. 
Burnos skalavimo skysčiai yra tik 
papildoma burnos ertmės higienos 
priemonė. Jais skalauti burną reikėtų 
jau išsivalius dantis. Renkantis bur-
nos skalavimo skystį reikia žinoti, 
kad jų yra kelių rūšių: kasdieniniai, 
kuriuose mažai veikliosios medžia-
gos, ir gydomieji. Taip pat skysčiai, 
sutraukiantys gleivinę. Gydomieji 
skalavimo skysčiai skirti po įvairių 
intervencinių procedūrų, uždegimų. 
Juos reikia pirkti pasikonsultavus su 
gydytoju.

• Išvalius dantis, patariama spe-
cialiu šepetėliu papildomai nuvaly-
ti ir liežuvio nugarėlę, nes čia taip 
pat gali kauptis bakterijos, dėl ku-
rių iš burnos gali sklisti nemalonus 
kvapas. Blogas burnos kvapas gali 
sklisti ir dėl kitų priežasčių: dėl 
ėduonies pažeistų dantų, netinkamų 
mitybos įpročių, uždegimo burnos 
ertmėje, sutrikusio virškinimo ir dar 
kitų priežasčių. Būtina kreiptis pas 
odontologą, jei jis neras priežasčių, 
nukreips pas kitus specialistus.

• Naudoti, dantų siūlus tarpdan-
čiams išvalyti (atsargiai, netraumuo-
jant dantenų).

• Po kiekvieno valgio burną išska-
lauti vandeniu.

• Tinkamai maitintis: naudoti 
mažiau saldumynų, angliavandenių, 
krakmolo, minkšto maisto, dažniau 
kramtyti kietą maistą.

• Reguliariai lankytis pas gydyto-
ją odontologa ir burnos higienistą, 
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Inksto persodinimas atliekamas 
ligoniui, kuriam nustatytas galutinės 
stadijos inkstų nepakankamumas ir 
kuriems atliekamas pakaitinis gy-
dymas - hemodializės ar peritoninės 
dializės. Kai kuriose šalyse trans-
plantacija atliekama dar nedializuo-
jamiems ligoniams, kurių inkstų 
nepakankamumas yra toli pažengęs. 
Taip pat gali būti atliekama inks-
to transplantacija tokiam ligoniui, 
kuriam jau buvo persodintas inks-
tas, tačiau jis taip pat nustojo veik-
ti. Ligos, kurios sukelia terminalinį 
inkstų nepakankamumą, yra cukrinis 
pirmo ir antro tipo diabetas, glome-
rulonefritai, pirminė ar antrinė hi-
pertenzija, policistinės inkstų ligos, 
intersticiniai nefritai, inkstų akmen-
ligė, pielonefritas, paveldimos ligos. 
Inkstą gaunantis asmuo vadinamas 
recipientu, o dovanojantis – donoru. 
Inkstas paprastai sodinamas vienas 
(retai du – kai donoras mažas vai-
kas).

Ankstyvame pooperaciniame pe-
riode svarbios kelios komplikacijų 

grupės – chirurginės komplikacijos, 
medikamentinės komplikacijos ir 
ūminis inksto nepakankamumas.

Chirurginės komplikacijos išlieka 
viena svarbiausių persodinto inksto 
praradimo priežasčių. Taip pat jos 
sukelia transplantato disfunkciją, 
kurią reikia atskirti nuo medika-
mentinių ir imunologinių priežasčių 
– vaistų toksiškumo ir inksto atmeti-
mo krizės. Net jei chirurginės kom-
plikacijos nesukelia inksto veiklos 
sutrikimo, jos gali sąlygoti rimtas 
ligonio būklės išeitis – taip pat ir 
mirtį. Todėl reikalingas atidus chi-
rurgo, urologo ir slaugytojų sekimas, 
leidžiantis laiku diagnozuoti kom-
plikacijas ir jas gydyti. Pagrindinės 
chirurginės komplikacijos:

• Kraujavimas - yra nereta inksto 
transplantacijos komplikacija. Jis 
būna iš blogai susiūtų transplantato 
vartų kraujagyslių arba iš ligonio re-
troperitoninio tarpo audinių.

• Inksto arterijos trombozė - anks-
tyva pooperacinė komplikacija. Jos 
dažnis – iki 1 proc. Paprastai ši 

komplikacija baigiasi transplantato 
praradimu. Ji atsiranda dėl techni-
nių operacijos problemų – arterijos 
sienelės pažeidimo, kraujagyslių 
pertempimo ar užsukimo. Kliniškai 
tai pasireiškia staigiu diurezės išny-
kimu ar jos neatsiradimu po opera-
cijos.

• Inksto arterijos susiaurėjimas 
- paprastai vėlyvoji komplikacija, 
dažnesnė už trombozę. Jos dažnis iki 
10 proc., ši komplikacija aptinkama 
per pirmus metus po persodinimo.

• Inksto venos trombozė - Šios 
komplikacijos priežastys – nepakan-
kamas kraują skystinantis gydymas, 
venos persisukimas, venos užspau-
dimas hematoma, limfocelė, anasto-
mozės susiaurėjimas.

Urologinės komplikacijos – šlapi-
mo takų obstrukcija ar nutekėjimas 
– būna 2-10 proc. atvejų po inksto 
persodinimo. Jų priežastis – bloga 
šlapimtakio kraujotaka ar bloga ope-
racijos technika.

pakeisti nekokybiškas plombas ir 
traumuojančius dantų protezus, pa-
šalinti nebegydomus dantis.

• Profilaktika – svarbiausia laiku 
išgydyti gingivitą, kad neišsivysty-
tų periodontitas. Ne visada iš gingi-

vito išsivysto periodontitas, tačiau 
periodontitas visada prasideda gin-
givitu.

• Nešiojantiems ortodontinius 
prietaisus, reikia periodiškai įver-
tinti burnos higienos būklę.

Apie burnos ertmės priežiūrą ir 
higienos svarbą privalo žinoti kie-
kvienas pacientas, sergantis orga-
nų funkcijos nepakankamumu.

Komplikacijos ankstyvajame 
periode po inksto transplantacijos 
Indrė Čergelytė, asociacijos „Gyvastis“ ir draugijos „Atgaja“ narė
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• Šlapimo nutekėjimas - šla-

pimo nutekėjimas pastebimas anks-
ti, jis būna iš šlapimtakio ir šlapimo 
pūslės jungties vietos (anastomozės). 
Sukelia šlapimtakio arterinės mity-
bos sutrikimas (išemija), chirurginis 
šlapimtakio pažeidimas. Ligoniui 
būna karščiavimas, skausmas, tini-
mas transplantato vietoje, sumažėjęs 
šlapimo kiekis, šlapimo skyrimasis 
per dreną inksto guolyje ar per pjūvį.

• Obstrukcija - šlapimo takų 
obstrukcija būna ankstyvoji ir vėly-
voji. Ankstyvoji – dėl audinių pati-
nimo, kraujo krešulių, hematomos 
ar šlapimtakio sulinkimo. Vėlyvoji 
– dėl aplinkinių audinių randėjimo. 
Tiriant tokį ligonį randama hidro-
nefrozė (inksto kolektorinės siste-
mos išsiplėtimas).

• Hematurija - kraujo buvi-
mas šlapime pasireiškia daugeliui 
ligonių po inksto transplantacijos, ji 
savaime išnyksta per kelias paras.

• Limfocelė – tai limfos susi-
telkimas operacijos vietoje. Ši kom-
plikacija pasitaiko per pirmas kelias 
savaites po transplantacijos. Sukelia 
greta esančių struktūrų užspaudimą 
(šlapimtakio, kraujagyslės) arba li-
gonis pasiskundžia patinimu opera-
cijos vietoje, jei limfocelė yra pao-
dyje ar pilvo sienos sluoksnyje.

• Žaizdų komplikacijos – pa-
čios dažniausios po transplantacijos. 
Jos  nepasireiškia inksto praradimu 
ar mirtimi, tačiau labai prailgina 
hospitalizacijos trukmę ar sąlygoja 
pakartotinį ligonio guldymą į ligo-
ninę. Klasifikuojamos į infekcines ir 
neinfekcines, paviršines ir giliąsias.

Imuninės komplikacijos - viena 

pagrindinių inksto transplantanto 
praradimo priežasčių yra ūminis ar 
lėtinis atmetimas. Atmetimo reakci-
jų dažnis ir intensyvumas sumažėjo 
pradėjus  vartoti ciklosporiną. Apie 
30 metų ciklosporinas derinyje su 
azatioprinu ir steroidais buvo pa-
grindiniai imunosupresiniai vaistai, 
naudojami palaikomajai terapijai 
po inkstų persodinimo. Pastarai-
siais metais pradėti vartoti naujieji 
imunosupresantai, tokie kaip ta-
krolimas, mikofenolato mofetilis, 
rapamicinas. Pagal patologinius 
inksto preparatų vaizdus atmetimas 
gali būti kelių rūšių – ląstelinis ir 
kraujagyslinis. Sunkiais atvejais 
gali įvykti kraujagyslių trombozė ir 
transplantuoto inksto žievinė nekro-
zė, tokių reakcijų išeitis bloga, inks-
tas paprastai prarandamas. Ūminiam 
ląsteliniam atmetimui būdinga už-
degiminių ląstelių infiltracija inksto 
kanalėliuose, kraujagysliniam – ar-
teriolėse (mažose arterijose). Taip 
pat dar skiriamas humoralinis (anti-
kūnų sukeltas) atmetimas, kai reak-
ciją sąlygoja B limfocitų sukeliama 
antikūnų sekrecija. Tokie atmetimai 
sunkiai diagnozuojami ir gydomi.

Persodinto inksto atmetimo reak-
cijos gali būti hipereminės (pasireiš-
kiančios iškart po persodinimo ir la-
bai audringai), ūminės ir lėtinės. Jos 
išsivysto dėl per mažo imunitetą slo-
pinančių vaistų kiekio ar per didelio 
recipiento organizmo imunologinio 
aktyvumo. Atmetimo reakcija įtaria-
ma, jei po persodinimo neatsiranda 
šlapimo, jei staiga sumažėja šlapimo 
kiekis, nors jau diurezė buvo atsi-
radusi, jei didėja inkstų veiklos ro-

diklių (kreatinino, šlapalo) koncen-
tracija ligonio kraujyje (žr. lentelę). 
Šie požymiai gali būti dėl kitų kom-
plikacijų – infekcinių, chirurginių, 
todėl neretai atmetimo patvirtinimui 
atliekama transplantato biopsija.

Požymiai leidžiantys įtarti inksto 
atmetimą

Hipertenzija: padidėja recipien-
to kraujo spaudimas, nors ligonis 
vartoja tuos pačius vaistus ir nepa-
sikeitė jo suvartojamas skysčių kie-
kis, mityba. Didesnis kraujospūdis 
būna visą parą, o ypatingai ryte.

Karščiavimas: iš ryto pakyla 
kūno temperatūra, bet iki pietų nor-
malizuojasi. Būtina įsitikinti, ar 
nėra kitų priežasčių.

Skausmas, tempimas transplan-
tanto srityje, transplantato padidė-
jimas.

Sąnarių skausmas.
Padidėjęs naktinio šlapimo kie-

kis: inkstų nepakankamumo požy-
mis.

Proteinurija: šlapime randamas 
baltymas.

Kraujo pokyčiai: padidėja leuko-
citų, limfocitų kiekis.

Infekcinės komplikacijos - pa-
sireiškia gana dažnai, jos išsivys-
to dėl bakterijų, virusų, grybelių 
poveikio. Organizmas imlus in-
fekcijoms ankstyvajame periode 
po transplantacijos, nes tuo metu 
ligonis gauna didesnes dozes imu-
nosupresinių vaistų. Dažniausiai po 
transplantacijos būna šlapimo takų 
infekcija arba citomegalovirusinė 
(CMV) infekcija.

Informacija apie neį-
galių asmenų automo-
bilių statymo kortelę 
ir ženklą „Neįgalusis“
pagal Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybos informaciją 
parengė Aušra Degutytė

Nuo 2010 m. birželio 13 d. yra 
pakeista Asmenų, turinčių teisę nau-
doti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, 
nustatymo tvarka, patvirtinta Lietu-
vos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 
10 d. įsakymu Nr. A1-670 „Dėl as-
menų, turinčių teisę naudoti skiria-
mąjį ženklą „Neįgalusis“, nustatymo 
ir dokumento, patvirtinančio teisę 
naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalu-
sis“, išdavimo tvarkos aprašo patvir-
tinimo“ (toliau vadinama – tvarka).

Tvarkoje nustatyta, kad teisę 
naudoti skiriamąjį ženklą „Neįga-
lusis“ kelionės metu turi:

1. Fiziniai asmenys, kurie patys 
vairuoja lengvuosius automobilius 
ir kuriems yra nustatytas 0-30 pro-
centų darbingumo lygis arba didelių 
specialiųjų poreikių lygis.

2. Fiziniai asmenys, vežantys as-
menis, kuriems yra nustatytas 0-25 
procentų darbingumo lygis ar dide-
lių specialiųjų poreikių lygis, ar sun-

kus neįgalumo lygis.
3. Socialinės globos įstaigos, kai 

joms priklausančiomis priemonėmis 
(lengvaisiais automobiliais, mikro-
autobusais ir autobusais) vežami ne-
įgalieji.

4. Techninės pagalbos neįgalie-
siems centro prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos ir jo teri-
torinių skyrių darbuotojai, kai šiam 
centrui priklausančiomis transporto 
priemonėmis yra teikiamos techni-
nės pagalbos priemonių pristatymo 
paslaugos neįgaliesiems.

Dėl neįgalių asmenų automobi-
lių statymo kortelės išdavimo tvar-
kos aprašo

Atitinkamai pakeistas ir teisę įsi-
gyti neįgalių asmenų automobilių 
statymo kortelę tvarkos aprašas ir 
suteikta teisė įsigyti kortelę:

1. Darbingo amžiaus asmenims, 
kuriems nustatytas darbingumo lygis 
nuo 0 iki 30 procentų ir kurie patys 
vairuoja lengvuosius automobilius.
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2. Pensijos amžių sukakusiems 
asmenims, kuriems yra nustatytas 
didelių specialiųjų poreikių lygis ir 
kurie patys vairuoja lengvuosius au-
tomobilius.

3. Darbingo amžiaus asmenims, 
kuriems nustatytas nuo 0 iki 25 
procentų darbingumo lygis ir kurie 
patys nevairuoja lengvųjų automobi-
lių, ar pensijos amžių sukakusiems 
asmenims, kuriems yra nustatytas 
didelių specialiųjų poreikių lygis ir 
kurie patys nevairuoja lengvųjų au-
tomobilių.

4. Asmenims iki 18 metų, kuriems 
nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

Asmuo, norėdamas gauti kortelę, 
Neįgalumo ir darbingumo nustaty-
mo tarnybos prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos teritori-
niam skyriui turės pateikti prašymą 
išduoti kortelę, neįgaliojo pažymė-
jimą, vairuotojo pažymėjimą, 3 x 4 
cm dydžio nuotrauką (spalvotą arba 
nespalvotą).

Mokestis už neįgalių asmenų au-
tomobilių statymo kortelių išdavimą 

nebus imamas. Jos galios tol, kol 
truks darbingumo lygio, neįgalumo 
lygioar specialiųjų poreikių lygio 
nustatymo terminas.

Neįgalių asmenų automobilių sta-
tymo kortelė suteikia teisę neįgalie-
siems, vairuojantiems lengvuosius 
automobilius, sustoti (stovėti) neį-
galiesiems skirtose stovėjimo vieto-
se arba vietose, kuriose jiems sustoti 
(stovėti) nedraudžia Kelių eismo tai-
syklės toje Europos Sąjungos valsty-
bėje narėje, kurioje jie tuo metu yra.

Smulkesnė informacija dėl neįga-
lių asmenų automobilių statymo kor-
telės išdavimo tvarkos yra teikiama 
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 
tarnyboje telefonu (8 5) 213 6882.

Dokumentas, patvirtinantis teisę 
naudoti skiriamąjį ženklą „Neįga-
lusis“, yra neįgaliojo pažymėjimas, 
kurį privalu turėti kelionės metu. Šį 
ženklą, kaip ir iki šiol, bus galima 
įsigyti savo lėšomis prekybos vieto-
se, juo turi būti pažymėtas automo-
bilio priekis ir galas.

Kelių eismo taisyklių, patvirtintų 

2002 m. gruodžio 11 d. Vyriausybės 
nutarimu Nr. 1950 (Nauja nutarimo 
redakcija nuo 2008-09-01), XXIII 
skyriuje „Neįgaliųjų transporto prie-
monių eismas“ nurodyta, kad:

187. Vairuotojui, vairuojančiam 
transporto priemonę, kuri pažymė-
ta skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“, 
leidžiama įvažiuoti į zoną, pažymė-
tą kelio ženklais „Eismas draudžia-
mas“ ir „Motorinių transporto prie-
monių eismas draudžiamas“.

188. Vairuotojui, kurio transpor-
to priemonė pažymėta skiriamuoju 
ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių 
asmenų automobilių statymo korte-
le, leidžiama:

188.1. stovėti ilgiau, negu leidžia-
ma, vietose, kur stovėjimo laikas ap-
ribotas atitinkamais kelio ženklais;

188.2. sustoti ir stovėti kelio žen-
klų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti 
draudžiama“ galiojimo zonoje ir 
(arba) ties nubrėžtomis prie važiuo-
jamosios dalies krašto 1.4 ar 1.9 žen-
klinimo linijomis.

Ačiū, kad mums rašote
Užsiėmimas su 
psichologe 
„Išgirsk Mane...“ 

Vilma Radavičienė asociacijos 
„Gyvastis“ Vilniaus skyriaus 
pirmininkė

Vasario 17-ąją Vilniaus skyriaus 
nariai rinkosi į šokio–judesio užsi-
ėmimą su psichologe Jurgita Virbic-
kaite. Psichologė užsiėmimą skyrė 
susipažinimui su unikaliu ir nuos-
tabiu savigydos metodu. Šį kartą 
daugiau dėmesio skyrė santykiui su 
žeme, atrama, savo kūnu. Judėjimas 
per gyvenimą yra mūsų didysis šo-
kis, svarbu, kad šis šokis būtų savas, 
tikras, džiaugsmingas, prasmingas ir 

brangus.
Kartais sunku sau leisti patirti ir 

išreikšti jausmus, saugiai dalintis 
išgyvenimais, išgirsti kitą ir būti 
išgirstu, tiesiog patirti save ESANT 
GYVU ir išlikti savimi susitikus 
kitą... Be susitikimo pokalbyje, gali-
me susitikti saugioje šokio erdvėje, 
judesyje kur kūnas tampa mūsų ve-
dliu, mokytoju ir gyduoliu atskleis-
damas naujas būties erdves ir gali-
mybes tobulėti ir skleisti, dalintis 
džiaugsmingu buvimu kartu.

Jei išgirdę žodį „šokis“ pagalvo-
jote apie choreografiją, technikos 
įvaldymą, pasirengimą ar reikalavi-
mus savo kūnui, tai nustebsite su-
žinoję, kad mūsų šokiui viso to ne-
reikia. Kiekvienas esam unikalus ir 
nepakartojamas tad judame savitai, 
kaip ir gyvenime. Tad neverta bai-
mintis, jei neesate šokėjais, nes iš 
tiesų šokate savo gyvenimą nuolat. 
Tiesiog būkit pasiruošę judėti taip, 

kaip to norės jūsų kūnas.
Jei Jums patinka ši metafora, Kū-

rėjas šoka dievišką šokį per savo 
kūriniją, kurios dalimi esame atras-
dami savo judėjimo būdą, suvokda-
mi kur link mes judame ir ar ten kur 
norisi? Mes turime galimybę atkurti 
savo ryšį su vidine jėga, kas mums 
yra brangu ir prasminga, tapti my-
linčiais savo Gyvenimo šokio kūrė-
jais...

Užsiėmimo metu judėjome, ban-
dėme įsiklausyti į save, į savo kūną. 
Vieniems sekėsi geriau, kitiems ne 
taip gerai, ne visi galėjo atsipalai-
duoti. Bet nepaisant to, visi užsiė-
mime dalyvavę „Gyvasties“ nariai 
liko patenkinti pora valandų praleidę 
kartu ir vieningai nutarę, kad ir atei-
tyje norėsime judėti su psichologe 
Jurgita.

Iki kitų susitikimų! Maloniai 
kviečiu ir kitus prisijungti ir dar la-
biau save pažinti.
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Kalėdos puikus metas 
visiems pabūti kartu
Rima Petrolienė asociacijos 
„Gyvastis“ Klaipėdos skyriaus narė

Gruodžio 21d. asociacijos „Gy-
vastis“ Klaipėdos skyrius ir firma 
„Diaverum“ pakvietė klaipėdiečius 
į kasmetinį Kalėdinį vakarą. Rinko-
si puošniai apsirengę pacientai, jų 
artimieji ir mūsų medikai, kuriuos 
retai tenka pamatyti be baltų medikų 
aprangų. Sugūžėjusius svečius kvie-
tė į kavinę, kur visų laukė paruoš-
tos vaišės. Uždegus Kalėdinę žvakę 
prasidėjo šventė. Klaipėdos skyriaus 
pirmininkė Irina Tkačenko tylos mi-
nute paprašė pagerbti išėjusius sky-

riaus narius.
Vėliau supažindino su metine 

skyriaus veiklos ataskaita, pasvei-
kino susirinkusius su artėjančiomis 
šventėmis. Skyriaus nariai paruo-
šė eiliuotą sveikinimą medikams. 
Nuoširdžius padėkos žodžius sukūrė 
J.Martinkienė. Kalėdos puikus me-
tas visus įvertinti ir visiems padėkoti 
už gerus darbus. Ta proga Klaipėdos 
skyriaus nariai atsidėkodami savo 
sveikatos sergėtojams, medikams 
įteikė kalėdinę puokštę ir angelą.

Suskambus muzikai smagiai su-
kosi poros, rateliai. Šventinį vakarą 
vedė Kazys Kuneika, kuris suorga-
nizavo įvairių žaidimų, užduočių 
bei pokštų. Visą vakarą visi žaidė-
me, rungtyniavome, dainavome. Vi-
sos šventės baigiasi, tad pilni geros 
nuotaikos skirstėmės namučio. Dė-
kojame visiems, prisidėjusiems ruo-
šiant šį vakarą.

„Gyvasties“ 
amatininkai 
Kalėdinėje mugėje
Vilma Radavičienė asociacijos 
„Gyvastis“ Vilniaus skyriaus 
pirmininkė

Besibaigiant 2010–iesiems „Gre-
en Hall“ darbuotojai pakvietė aso-
ciaciją „Gyvastis“ dalyvauti jų ren-
giamoje Kalėdinėje mugėje, kurios 
tikslas - padaryti šventę neįgalie-
siems.

Mugėje galėjo dalyvauti visi no-
rintys „Gyvasties“ nariai, kurie turi 
amatininko gyslelę. Mugėje daly-
vavo 15 neįgaliųjų organizacijų iš 
visos Lietuvos, tarp jų ir asociacijos 

„Gyvastis“ nariai: kaunietė Nina su 
mezginiais, Birutė iš Jurbarko raj. 
ir vilnietės Elona, Virginija, Irena, 
Rima su papuošalais; vilnietė Vita 
prekiavo dekupažo grožybėmis, vil-
nietė Algauda norėjo parduoti savo 
nertas servetėles.

Į mugę atvykusius amatininkus 
organizatoriai svetingai pasitiko 
kava, arbata, karštu vynu bei sau-
sainiais. Šventišką nuotaiką padėjo 
kurti grojantis angelas.

Savo unikaliais darbeliais pre-
kiaujantys „Gyvasties“ nariai, ne tik 
prekiavo, bet ir propagavo organų 
donorystę. Mugės lankytojams dali-
no lankstinukus, klausė pirkėjų nuo-
monės apie organų donorystę. Džiu-
gu, kad dauguma pasisako „UŽ“, 
rodė turimas donoro korteles.

Mugės metu vyko aukcionas, ku-
riame labai sėkmingai buvo nupirk-
tas vilnietės, 4 metus besidializuo-
jančios Vitos Kirvelienės unikalus 

darbas – dekupažu puošta laikraš-
tinė. Laikraštinę aukcione pavyko 
parduoti už įspūdingą kainą.

Kitiems mugėje dalyvavusiems 
ne taip pasisekė. Visi amatininkai 
pirmą kartą dalyvavę mugėje, iki tol 
darbelius kūrė savo malonumui, tik 
sau, arba savo artimiesiems. Dau-
guma jų savo kurtas grožybes dova-
nodavo draugams ar artimiesiems. 
Dalyvaudami šioje mugėję įgijome 
patirties, todėl kitą kartą dalyvauda-
mi jausimės tvirčiau ir drąsiau.

Aš asmeniškai, labai džiaugiuo-
si tais žmonėmis, kurie gyvendami 
su dialize, arba po transplantacijos, 
neužsidaro su savo liga, su savo ne-
sėkmėmis, o kuria grožį. Kurdami 
gražius, unikalius darbelius jie rea-
lizuoja save. Tie darbeliai – ir akiai 
miela, ir širdžiai atgaiva, nes nelie-
ka laiko apie ligas ar kitas negandas 
galvoti.
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Tautiškos Kalėdos
Danutė Lišauskaitė 
KKNLD „Kauno Gyvastis“ narė 

Vėl Kalėdos, vėl Kalėdos,
Teišnyksta visos bėdos.
Teprapuola ligos, baimės,
Ir visiems ateina laimė.

Gaila, net ir pamojavus stebuklin-
ga “burtų lazdele”, inkstai nebepra-
dės funkcionuoti, ir liga neišnyks. 
Susibūrus į kalėdinį renginį, ligą pa-
vyksta nors laikinai primiršti. Į tokį 
šventinį vakarėlį “Kauno Gyvastis” 
vieną gruodžio popietę sukvietė nef-
rologinių ligonių draugijos narius, 
pasipuošusius tautiška atributika. 
Atvykusius kauniečius ir svečius iš 

Marijampolės bei Panevėžio nudžiu-
gino jauki ir šventiška KTU salė su 
lietuvių liaudies muzikantais. Įdomi 
dainų ir šokių programa visiems pa-
kėlė nuotaiką. Po metinės ataskaitos 
apie “Kauno Gyvasties” tarybos dar-
bus susipažinome su naujais draugi-
jos nariais ir buvome apdovanoti li-
teratūriniais prizais. Ypač sudomino 
gausios ir išradingos vaišės su karš-
tais patiekalais. Šaunūs studentai ne 
tik muzikavo, su jais mokėmės lietu-
vių liaudies šokių, žaidėme įvairius 
žaidimus, dainavome ir konkursa-
vome, šnekučiavomės ir dalijomės 
patirtimi. Nepamiršome palinkėti 
vieni kitiems sveikatos, ištvermės 
bei aktyvios veiklos su “Kauno Gy-
vastimi”. Visi dalyviai nuoširdžiai 
linksminosi ir dėkojo pirmininkei 
Irmai bei Gaivai už įspūdingą kalė-
dinį renginį ir tautiškas fotografijas.

Alytiškiai palydi 
senuosius metus
Vida Bieliūnaitė Alytaus apskrities 
ligonių, susijusių su organų perso-
dinimu, visuomeninės organizaci-
jos ,,Dalia” pirmininkė 

 

Gruodžio mėn. 28d. UAB ,,Diave-
rum” medikų kolektyvas Alytuje dia-
lizuojamus ligonius sukvietė į senų 
2010 metų palydas. Gausiai susirinkę 
ligoniai rado papuoštas patalpas, ska-
nėstais nukrautą vaišių stalą. Netrukus 
atkeliavo ir Kalėdų Senelis su dideliu 
maišu dovanų, su dainomis ir žaidi-
mais, o sau patalkinti pasikvietęs ir 
burtininkę.

Smagiai pasisėdėję, padėkoję už 
dovanas ir ištarę tris kartus ,,Ačiū” pa-
lydėjome Kalėdų Senelį iki kitų metų.
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Vilniečių Kalėdinė 
kaukių puota
Elona Rutkauskienė asociacijos 
„Gyvastis“ Vilniaus skyriaus narė 

Gruodžio 11d. nefrologinių li-
gonių asociacijos „Gyvastis“ Vil-
niaus skyriaus nariai susirinkome 
kavinėje „Mistika“ švęsti artėjančių 
Naujųjų metų. Pagrindinė vakarėly-
je dalyvavimo sąlyga – dalyvauti su 
karnavaline kauke. Nustebino žmo-
nių fantazija, visi buvo įdomiai ap-
sirėdę: tai spalvinga čigonų porelė, 
nepaprastai graži mergytė Pepė, keli 
nykštukai, pilvotas ėdrūnas su di-
džiuliu šaukštu, keli žavūs laukinių 
vakarų kaubojai, neapsakomai žavi 
ir meili katytė, juokdarys, egzotiško-

ji japonė, burtininkė ir fėja, kadangi 
laukiami zuikio metai, tai buvo net 
3 zuikiai ir dar daugybė įdomių kau-
kių.Mažasis nykštukas kiekvienam 
sugalvojo ir padovanojo po sveiki-
nimą, O kaubojė Ugnė kiekvienam 
sukūrė eiles pagal jo charakterį ir 
įteikė po dovanėlę nuo „Gyvasties“ 
Kalėdų Senio.

Šiais metais Vilniaus skyrius 
sulaukėme svečių iš Šiaulių. Šven-
tiniame vakarėlyje dalyvavo dvi 
šiaulietės merginos. Joms buvo įdo-
mu pasisemt patirties iš vilniečių, 
o mums – pabendraut ir paklausyt, 
kaip gyvena šiauliečiai.

Valgėm, plepėjom, šokom, dū-
kom, linkėjom vieni kitiems svei-
katos ir laimės, žaidėm įvairius 
žaidimus, juokėmės tiek, kad pilvai 
skaudėjo. 

Viena iš vakaro užduočių buvo 
gerai įsižiūrėti ir išrinkti geriausią 

kaukę. Geriausią kaukę išsirinkt 
buvo sunku, nes visos kaukės buvo 
įdomios. Daugiausia balsų surin-
ko žavioji čigonė Rita. Antrą vietą 
laimėjo gražioji Pepė, o trečia vie-
ta atiteko 3 žmonėms - kaubojams 
(Ugnei ir Mariui), pilvotam ėdrūnui 
Juliui, kurie surinko po lygiai taškų, 
keletą balsų gavo ir baltasis zuikutis. 
Laimėtoja čigonė surengė čigoniškų 
dainų koncertą. Pasiklausę gražių 
čigoniškų dainų ir mes sumanėm pa-
dainuot, taigi susigalvoję tokį žaidi-
mą, kai reikia pagal tam tikrą žodį, 
prisimint kuo daugiau dainų, prisi-
dainavom iki soties, vėl valgėm, šo-
kom ir žaidėm, kol atėjo metas skirs-
tytis. Sako, kad ne tik bėdoje pažinsi 
žmogų, bet ir džiaugsme. Kaskart 
susirinkę tokiomis progomis, tam-
pame vis artimesni. Dėkojame orga-
nizatoriams už tokią gražią šventę.

Trumpai
„Kauno paslaugų vers-
lo darbuotojų profesi-
nio rengimo centras“ 
neabejingas organų 
donorystei

VŠĮ „Kauno paslaugų verslo dar-
buotojų profesinio rengimo centro“ 
dėstytojai tęsia savo tradiciją į pas-
kaitas pakviesti svečių, kurie stu-

dentams pristato įvairias aktualias 
temas. Kiekvieną pavasarį studentai 
po paskaitos apie kraujo donorystę 
duoda neatlygintinai savo kraujo. Jie 
supranta, kad tai gali kažkam padėti, 
kažkam gali išgelbėti gyvybę.

Šioje įstaigoje pirmą kartą buvo 
suorganizuota paskaita apie organų 
donorystę. Paskaitą skaitė ir diskusi-
jas vedė asociacijos „Gyvastis“ pro-
jektų koordinatorė Aušra Degutytė. Į 
organizuotą paskaitą susirinko virš 
100 šios mokyklos Grožio srities ir 
Sveikatos srities studentų. Būsimie-
siems paramedikams kilo daugiau-
siai klausimų susijusių su organų 
donoryste. Dėstytojai prisipažino tu-
rintys donoro kortelę, bet apie savo 
apsisprendimą niekada nekalbėję su 

savo artimaisiais.
Po paskaitos niekas neskubėjo 

skirstytis vis tęsdami diskusijas. Tai 
rodo informacijos poreikį, kuris pa-
skatino tolesnį bendradarbiavimą.
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Asociacija „Gyvastis” 
Lietuvos slaugytojų 
konferencijoje

Sausio 27d., Vilniaus universiteto 
ligoninėje ,,Santariškių klinikose“ 
Didžiojoje auditorijoje rinkosi slau-

gytojai iš visos Lietuvos į surengtą 
konferenciją skirtą slaugytojams 
„Slaugytojų vaidmuo pakaitiniame 
inkstų gydyme“.

Konferencijoje svečio teisėmis 
dalyvavo asociacijos „Gyvastis“ at-
stovai. „Gyvasties“ projektų koordi-
natorė Aušra Degutytė konferencijos 
dalyviams pristatė asociaciją „Gy-
vastis“, jos veiklą, kvietė slaugyto-
jus tapti asociacijos nariais. „Mums 
labai svarbu, kad ir mažų miestelių 

nefrologiniai pacientai gautų jiems 
skirtą informaciją“,- kalbėjo Aušra 
savo kalboje.

Renginio metu dializių įstaigų 
slaugytojai gavo įvairių informaci-
nių leidinių skirtų pacientams. Ti-
kimės, kad asociacijos „Gyvastis“ 
ir visos Lietuvos slaugytojų bendra-
darbiavimas, duos teigiamą poveikį 
nefrologiniams ligoniams.

Kauno kolegijos Svei-
katos priežiūros fakul-
teto studentams apie 
organų donorystę

Kauno kolegijoje Sveikatos prie-
žiūros fakulteto būsimiems bendro-
sios praktikos slaugytojams doc.
dr.Viktorija Piščalkienė dėstydama 

„Chirurginė slauga“, suorganiza-
vo savo studentams paskaitą apie 
organų donorystę. Paskaitą skaitė 
asociacijos „Gyvastis“ prezidentė 
Ugnė Šakūnienė. Kartu organizuo-
tas renginys paliko didelį įspūdį 
Sveikatos priežiūros fakulteto stu-
dentams.

Ši paskaita ypač naudinga buvo 
dviem studentėms Editai Bernec-
kienei ir Živilei Oržekauskienei. 
Jos ruošė baigiamąjį darbą tema 
„Visuomenės požiūris į kraujo ir 
organų donorystę“. Ruošdamos 
savo darbą, tyrė visuomenės po-
žiūrį, apklausdamos 400 žmonių iš 
įvairių Lietuvos vietovių.

„Šviesuvoje“ renginys 
skirtas kraujo ir 
organų donorystei

Asociacija „Šviesuva“ - visuo-
meninė organizacija, vienijanti lek-
torius: mokslininkus, universitetų 
akademinę visuomenę, pedagogus, 
medikus, inžinierius, ekonomistus, 
menininkus, politologus, verslinin-
kus.

Asociacija rengia mokslo popu-
liarinimo renginius, kurie skatina 
tobulėti, ugdyti asmenybines nuos-
tatas, kviečia formuoti asmeninės 
kompetencijos portfelius. Savanorių 

lektorių skaičius sparčiai didėja, nors 
honorarai nėra mokami. Žmonėms 
yra reikalingos asmeninės studijos, 
domina mokslo pasiekimai. Ypač pa-
geidaujami mokslo renginiai medici-
nos tematika.

Gruodžio mėnesio pradžioje buvo 
suorganizuotas renginys skirtas krau-
jo ir organų donorystei. Renginy-
je dalyvavo asociacijos „Gyvastis“ 
prezidentė Ugnė Šakūnienė, taip pat 
dalyvavo Nerijus Maskolaitis, gyve-
nantis su persodinta širdimi. skaitė 
paskaitą „Mitai ir faktai apie organų 
donorystę“. Paskaitoje buvo disku-
tuojama dėl kokių priežasčių bijoma 
išreikšti savo valią ir po mirties paau-
koti savo organus? Kodėl artimieji at-
sisako aukoti mirusiojo organus? Ar 
Lietuvoje egzistuoja kriminalinė do-
norystė? Ką mes žinome apie kasmet 

augančią „gyvybės ir mirties“ eilę? 
Šios temos ir visuomenei aktualūs 
klausimai buvo pagrindinė pokalbio 
tema. Renginio metu buvo demons-
truojamas filmas „Už gyvybę“.

Nacionalinės donorų asociacijos 
prezidentas Darius Tumšys visuo-
menei pristatė pranešimą „Kraujo 
donorystės keliai ir klystkeliai“. 
Renginio metu buvo kalbama aktu-
aliausiais klausimais. Ar pakanka 
gydymo įstaigose kraujo ligoniams? 
Kas labiausiai laukia donorų pa-
galbos? Dėl kokių priežasčių ven-
giama būti kraujo donoru? Kokios 
problemos žlugdo kraujo donorys-
tę? Ar parduodamas mūsų aukoja-
mas kraujas į užsienį? Ar egzistuoja 
prievartinė donorystė? Kodėl svar-
bu atsisakyti finansinio atlygio už 
kraują?
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Kituose leidiniuose
Nesuderinamos 
kraujo grupės - nebe 
kliūtis inksto 
transplantacijai

  
„Lietuvos rytas“, „Sveikata“
ELTA ir lrytas.lt inf., 
2010 gruodžio 14d.

Vilniaus universiteto ligoninės 
Santariškių klinikose (VUL SK) pir-

mą kartą Lietuvoje, Baltijos regio-
ne bei Rytų Europoje atlikta inksto 
transplantacija iš gyvo donoro, esant 
pacientės ir donorės nesuderina-
moms kraujo grupėms. 36-erių metų 
moteriai, turinčiai A (II) kraujo gru-
pę, buvo persodintas jos mamos AB 
(IV) kraujo grupės inkstas. 

Pasaulyje iš nesuderinamų kraujo 
grupių inkstų transplantacijos atlie-
kamos jau 20 metų. Didžiausia patir-
tis sukaupta Japonijoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Vokietijoje ir 
Švedijoje.

Esant donorui, norinčiam paauko-
ti savo inkstą sergančiam artimam 
žmogui, inksto transplantacija buvo 

negalima, jei jie skirtingų kraujo 
grupių. Tam, kad neįvyktų žaibinė 
transplantato atmetimo reakcija, li-
gonis pradedamas operacijai ruoš-
ti prieš mėnesį: skiriami specialūs 
imuninę sistemą slopinantys vaistai, 
taikomos tam tikros procedūros, ša-
linančios iš kraujo specifinius anti-
kūnus.

Šiuo metu Santariškių kliniko-
se nesuderinamos kraujo grupės 
jau nebėra absoliuti kliūtis inkstų 
transplantacijai iš gyvo donoro, nes 
sėkmingai nugalėjus imunologinius 
barjerus jau galima padėti didesniam 
skaičiui dializuojamų pacientų.

Už didžiulę kančią 
didesnė tik viltis 
gyventi
„Panevėžio rytas“
 Gailutė Kudirkienė,
 2010 gruodžio 23d.

Likimo plaktai ir iki šiol jo te-
bekankinamai panevėžietei be galo 
trokštamą kalėdinę dovaną galėtų at-
gabenti tik sraigtasparnis arba grei-
tosios pagalbos automobilis, o jų 
krovinys turėtų būti neįkainojamos 
vertės su pulsuojančia gyvybe.

42 metų panevėžietė Virgilija No-
vikienė jau antri metai laukia gyvy-
biškai svarbių organų kasos ir inkstų 

persodinimo.
Noras gyventi didžiulis, o ligos 

alinamas organizmas kasdien vis la-
biau silpsta. Jos inkstai visiškai ne-
veikia, o dėl vaikystėje išsivysčiu-
sios ir vis labiau progresuojančios 

cukraligės nebefunkcionuoja kasa.
V.Novikienė nustebina pakantu-

mu, optimizmu, kito atjauta ir meile 
žmonėms bei viskam, kas gyva.

„Man labai gaila tų žmonių, ku-
rie ateina dializuotis. Antrus metus 
juos matau. Nebe visus, silpnieji jau 
išmirė, atėjo nauji“, prakalbus apie 
sveikatos problemas ne nuo savų 
bėdų, o nuo užuojautos svetimiems 
pokalbį pradeda moteris.

Liga Virgiliją užklupo vos su-
laukusią 12 metų. Ji prasidėjo labai 
audringai, mergaitei ėmė sparčiai 
kristi svoris, visą kūną išvertė pūlin-
gomis šunvotėmis.

„Jei aš sulauksiu donoro, atsi-
griebsiu už visą gyvenimą. Susirasiu 
mėgstamą darbą, gal net išvažiuosiu 
padirbėti į užsienį, kur trūksta vidu-
riniojo medicinos personalo, labai 
norėčiau pakeliauti, pamatyti pasau-
lio“,- plačiai šypsosi ligonė.

V.Novikienė net ir labai sudėtin-
gomis minutėmis sugeba šypsotis.   

G.Kudirkienės nuotr.

Kauno rotušėje 26 
kauniečiams meras 
įteikė tradicinius 
Gerumo kristalus
www.kaunas.lt inf.
2011 sausio 5d.

Kasmet Kauno miesto meras An-
drius Kupčinskas Gerumo kristalu 

apdovanoja gerais, gražiais darbais, 
poelgiais pasižymėjusius kaunie-
čius. Įteikdamas apdovanojimus me-
ras Andrius Kupčinskas pasidžiau-
gė, kad Kaune yra tiek daug gerumu 
ir gražiais darbais išsiskiriančių 
žmonių. Mesto vadovas padėkojo 
jiems už iniciatyvas, už kilnumą, 
geraširdiškumą.

Gerumo kristalas įteiktas Vytautui 
Kuzminskiui - KMU Nefrologijos 
klinikos vadovui profesoriui, akty-
viai propaguojančiam organų dono-
rystę ir taip gelbstintis gyvybes. Juk 
donorystė - tarsi paskutinis mirusio-
jo geras darbas, galintis išgelbėti ne 
vieno žmogaus gyvybę.
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Bilietas į gyvenimą 
– svetima širdis
„Lietuvos rytas“
Danutė Jonušienė, 
2010 gruodžio 18d.

Plungiškė Ilona Kripienė kasdien 
mintyse dėkoja nepažįstamai mote-
riai už savo dukters Ingos gyvybę. 
Šešiolikametės krūtinėje jau trečius 
metus skaičiuoja donoro širdis. 
„Tai – didelė dovana, bet džiaugtis 
būtų kvaila, nes kita šeima, neteku-
si savo vaiko, labai liūdi. Nežinau, 
kaip ir padėkoti tai motinai, kuri 
ryžosi tokiai aukai”, – nuoširdžiai 
kalbėjo I.Kripienė.

Inga buvo dvylikametė, kai 

smarkiai persišaldė. Mergaitei 
pakilo temperatūra, ji ilgai kosėjo. 
Kai po keturių mėnesių paauglė at-
sidūrė Plungės ligoninėje, paaiškė-
jo, kad pažeista širdis, jos išgydyti 
neįmanoma.

„Tuomet mane ne kartą apėmė 
panika. Gydytojai įspėjo – Inga 
ilgiau neištvers. Buvo paskelbta 
tarptautinė donoro širdies paieška”, 
– pasakojo I.Kripienė. 11 valandų – 
tiek truko, kol mergaitei gydytojai 
persodino širdį. Operacija buvo ri-
zikinga ir tuo, kad iš pradžių reikė-
jo atjungti dirbtinį skilvelį. 

Šiuo metu Inga jaučiasi gerai. 
Nors dėl ligų dešimtokė atsiliko nuo 
bendraamžių, šiek tiek sušlubavo 
atmintis, ji nenusimena – merginą 
kasdien namuose lanko mokytojai.

Sėkminga Ingos istorija teikia 
vilties geriausiai jos draugei – try-

likametei telšiškei Mantei. Jai taip 
pat būtina donoro širdis.

Širdies ydą turinti Mantė nenori 
išsiskirti iš kitų, todėl tėvai ją kas-
dien nuveža ir parveža iš mokyklos.

Mergaitė gimė turėdama sudėtin-
gą širdies ydą. Ji turi tik vieną šir-
dies skilvelį, nors turėtų būti du.

„Sunku gyventi, kai turi laukti 
širdies operacijos. Tad mes stengia-
mės džiaugtis šia diena ir negalvo-
ti, kas bus, jeigu duktė nesulauks 
širdies donoro”, – prisipažino Man-
tės motina.

Kalbėdama apie dukters bėdą 
ir donorystės idėją Mantės motina 
N.Lidikauskienė išmoko nesidro-
vėti, nes nerimas ir baimė pakerta 
tikėjimą bei viltį.

Šiuo metu šalyje su donoro šir-
dimi gyvena keturi vaikai, tokios 
operacijos laukia du.

Antras gyvenimas 
– Dievo ir žmogaus 
dovana
„Šeimininkė“
Violeta Gustaitytė, 
2011 sausio 3 d. 

Donorystė suteikia gyvenimo viltį. 
Koks neapsakomas stebuklas įvyks-
ta, kai balansavusieji tarp gyvybės ir 
mirties po organų persodinimo ope-
racijų tarsi pakyla antram gyvenimui. 
Padėkos žodžius jie taria ne tik juos 
operavusiems ir gydžiusiems medi-
kams, bet ir žmonėms, kurie skaudžią 
artimo šeimos nario netekties minutę 
pasielgė kilniaširdiškai ir dovanojo 
velionio organus.

Istorinė operacija
„Nežinau, kieno plaučius man 

persodino, bet esu labai dėkinga tos 
moters artimiesiems. Esu tikinti, vi-
sada už ją pasimeldžiu, – sako Jurbar-
ko rajone, Skirsnemunėje, gyvenanti 
Rita Petraitienė, kuriai prieš trejus 
su puse metų buvo persodinti dono-
ro plaučiai. – Džiaugiuosi kiekviena 
diena, namiškiais, sulaukusi antro 
anūko. Gal kam nors atrodo, kad tai 
maži džiaugsmai, bet man jie yra be 
galo dideli. Žmogus turbūt nevertina, 
kad gali laisvai kvėpuoti, vaikščioti. 
Kadangi viso šito neturėjau, o dabar 
kvėpuoju be deguonies aparato, galiu 
į parduotuvę nueiti, šventėms ruoštis, 
laukti atvažiuojančių vaikų – tai pats 
nuostabiausias dalykas.“

Ritai Petraitienei pirmajai Lie-
tuvoje ir Baltijos šalyse persodinti 
plaučiai (asm. archyvo nuotr.)

2007-ųjų liepą Kauno medicinos 
universiteto klinikose profesoriaus 
Rimanto Benečio Ritai atlikta trans-
plantacija gali būti vadinama istori-
ne: pirmą kartą Lietuvoje ir Baltijos 
šalyse persodinti plaučiai. Medikai 
teigia, kad plaučių persodinimo 
operacija yra daug sudėtingesnė nei 
širdies. Kai kuriais transplantavimo 
etapais plaučiai yra jautresnis or-
ganas. Gal todėl Lietuvoje pirmoji 
širdies persodinimo operacija buvo 
atlikta dvidešimtmečiu anksčiau nei 
plaučių – 1987-aisiais.

„Tada turbūt gyvenau paskutines 
dienas, – prisimena Rita. – Ir lyg 
Dievo dovana kaip tik tuo metu atsi-
rado donoro plaučiai. Kai paskambi-
no ir paklausė, ar sutinku operuotis, 
man jau buvo tas pats. Galvojau: ar 
taip uždusiu, ar užmigsiu ant opera-
cinės stalo. Rinkausi lengvesnį kelią 
– maniau, neprabusiu po operaci-

jos.“
Transplantacija buvo sėkminga. 

Praėjus vos trims savaitėms Ritą 
medicinos seselės išvedė į klinikų 
kiemą pasivaikščioti.

„Eina jau ketvirti, stebuklingi, 
metai...“ – šypsosi Rita, per Kalėdas 
atšventusi 50-metį.

Kito kelio nebuvo
Sunkia kepenų liga sirgusi kau-

nietė Genė Puzinienė donoro laukė 
apie 6 metus. Jos būklė buvo tokia 
bloga, kad dažnai ištikdavo kraujo-
plūdžiai, sunkiai vaikščiojo ir sa-
varankiškai nebeišeidavo iš namų. 
Pasak medikų, Genei buvo likę gy-
venti nedaug. Vienintelė likusi išei-
tis – kepenų persodinimas.

Genė Puzinienė dėkinga donoro 
artimiesiems už galimybę gyventi ir 
užauginti sūnų (L.Brundzos nuotr.)

„Mane operavę gydytojai – Dievo 
išrinktieji, nes turbūt ne kiekvie-
nas galėtų tai padaryti, – tvirtina G. 
Puzinienė. – Labai dėkinga donoro 
artimiesiems už galimybę gyventi 
ir užauginti sūnų. Tada jam buvo 14 
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metų – labai bijojau, kad liks našlai-
tis.“

Penkiasdešimt ketverių Genė 
džiaugiasi, kad vis daugiau žmonių 
pritaria donorystei.

„Gal sunku artimojo netekties 
valandą apsispręsti, tačiau tikiuosi, 
kad tai padaryti bus lengviau, kai 
matys, kaip kilni donoro auka pra-
tęsia gyvenimus kitiems“, – sakė G. 
Puzinienė.

Nori atsigerti daug vandens
Keturiasdešimt vienų Nina Ba-

lechova laukia jau antrosios inksto 
transplantacijos. Prieš daugiau nei 
vienuolika metų sutrikus inkstų 
veiklai Ninai teko kas antrą dieną 
važinėti į klinikas atlikti kraujo 
dializės.

  „Tuo metu dializės buvo sun-
kios ir alinančios. Kai kurie ligo-

niai jų bijojo ir neišgyveno“, – prisi-
mena Nina.

Inksto persodinimui ryžosi nelen-
gvai – baiminosi galimų komplika-
cijų. Apie donorą ji žino nedaug: tai 
buvo 21 metų vaikinas. Nina bažny-
čioje uždegė žvakelę dėkodama dono-
ru tapusiam ir išgelbėjusiam jos gyvy-
bę vaikinui.

Su šiuo donoro inkstu Nina gyveno 
devynerius metus. Dabar jau antrus 
metus jai vėl atliekamos dializės, mo-
teris vėl laukia eilėje donoro inksto.

„Dabar sveikata daug prastesnė, 
energijos mažiau nei tais metais, 
kai gyvenau su donoro inkstu, – tei-
gia Nina. – Labai laukiu transplan-
tacijos: turiu daug planų, noriu pa-
keliauti ir... atsigerti daug vandens, 
nes dabar negalima – labai griežtos 
dietos.“

Nina Balechova laukia donoro 
inksto antrai transplantacijai 
(asm. archyvo nuotr.)

Atlikta ketvirtoji 
Lietuvoje plaučių 
transplantacija
www.alfa.lt 
BNS, 2011 sausio 14d.

Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto ligoninėje Kauno klinikose 
atlikta ketvirtoji Lietuvoje plaučių 
persodinimo operacija.

Pacientės būklė iki transplantaci-
jos operacijos buvo labai sunki, kvė-
puoti ji galėjo tik deguonies pagal-
ba. Plaučių persodinimo operacija, 
užtrukusi apie keturias valandas ir 
buvo sėkminga. Anot medikų, šiuo 
metu pacientės būklė yra stabili, ji 
jau gali savarankiškai kvėpuoti.

Kiek kainuoja jūsų 
inkstas?
„Vakarų ekspresas“
Aida Valinskienė (“Respublika”), 
2010 sausio 11d.

Organų donorystė visame pasau-
lyje, taip pat ir Lietuvoje, nemokama 
ir neatlygintina. Įstatymai draudžia 
pirkti ir parduoti organus, nes jie yra 
gyvybiškai svarbūs, todėl neįkainoja-
mi. Jų pirkimo ir pardavimo sandė-
riai draudžiami visame pasaulyje.

Nacionalinio transplantacijos biu-
ro (NTB) direktorės pavaduotojos 
Audronės Būziuvienės manymu, 

dažniausiai besiskelbiantieji iš tiesų 
nesirengia nieko parduoti. Skelbimas 
- tik būdas kažkaip atkreipti dėmesį į 
save ir sunkią savo padėtį. Vis dėlto, 
A.Būziuvienės įsitikinimu, Lietuvoje 
siūlyti savo organus už pinigus nėra 
prasmės, nes jų tikrai niekas nepaims. 
Transplantacija - labai sudėtingas 
procesas, kuriame dalyvauja ir koor-
dinuotai veikia labai daug žmonių. 

Pasak A.Būziuvienės, pavyzdžiui, 
Ispanijoje, kur transplantacijų atlie-
kama bene daugiausia, jau mokykloje 
vaikams aiškinama apie donorystę 
- pirmas paskaitų ciklas skaitomas 
dar pradinėse klasėse. Žmogus psi-
chologiškai paruošiamas kalbėti apie 
tokius dalykus, sunkią netekties va-
landą priimti sprendimus. Tuo tarpu 
Lietuvoje to nėra, iki šiol tvyro su 
organų donoryste susijusių baimių. 
“Lietuvai dar reikia iki to užaugti”, - 
sakė NTB atstovė.

Kodėl ne visi ligoniai 
laukia donorų 
organų?
„Kauno diena“, „Sveikata“
Marijana Jasaitienė, 2011 sausio 19d.

Beveik pusantro tūkstančio Lietu-
vos gyventojų gyvybę palaiko dirbti-
nai valomas kraujas. Iš šios priklau-
somybės juos gali išvaduoti donorų 
organai, bet ne visi ligoniai jų laukia. 
Kodėl?

Mykolo Romerio universiteto stu-
dentei I.Čergelytei pirmąkart dializė 
buvo pradėta taikyti prieš ketverius 

metus. Laimei, jos reikėjo neilgai – 
po trijų mėnesių atsirado merginai 
tinkamas donoro inkstas. Tačiau jis 
veikė tik pusketvirtų metų.

Du šimtai inkstų transplantacijų 
per dešimt metų – daug ar mažai? Šis 
gydymo metodas Kaune pradėtas tai-
kyti 30 metų vėliau nei Vilniuje.

Organų transplantacijos yra aukš-
tasis medicinos pilotažas, keliantis 
visos ligoninės profesinį lygį, kalbėjo 
profesorius V.Kuzminskis.

Didžiausia problema yra donorų 
organų stoka. Tikėtasi, kad donorys-
tę paskatins Donoro kortelių platini-
mas, bet kol kas pareiškusiųjų valią 
po mirties dovanoti organus kitiems 
Kauno klinikose nepasitaikė.

„Uždegu žalią šviesą gyvų dono-
rų inkstų donorystei mūsų kliniko-
se“, – priėmė sprendimą profesorius 
V.Kuzminskis, Lietuvos nefrologijos, 
dializės ir transplantacijos asociaci-
jos prezidentas.

Šį metodą jis pripažįsta nenoriai, 
nors transplantacijos rezultatai iš 
gyvų donorų daug geresni: inkstas 
būna paimtas iš organizmo, nepaty-
rusio dirbtinės plaučių ventiliacijos, 
nukritusios kūno temperatūros ir pan.
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Hemodializė, peritoninė dializė ir 
inksto persodinimas yra inkstų pa-
kaitinės terapijos rūšys pacientams, 
sergantiems negrįžtamuoju inkstų 
nepakankamumu. Sėkminga trans-
plantacija geriau nei dializė, nes 
ženkliai pagerina pacientų gyveni-
mo kokybę ir išgyvenamumą.

Lietuvoje inkstų transplantacijų 
era prasidėjo 1970 m. vasario 18 d. 
Taigi jau įžengėme į šios eros penk-
tąjį dešimtmetį. Per keturiasdešimt 
metų sukaupta didžiulė patirtis ir 
pasiekti rezultatai, prilygstantys 
kitų Europos šalių transplantacijos 
centrams. Sukurta profesionali imu-
nologijos tarnyba, inkstų persodini-
mo operacijos atliekamos dvejuose 
centruose – Vilniuje ir Kaune, trans-
plantuotus pacientus gydo ir prižiūri 
patyrę nefrologai. Tobulėjant atmeti-
mo reakcijos diagnostikai ir imuno-
supresiniam gydymui, transplantaci-
jų rezultatai gerėja.

Tačiau yra ir problemų. Viena 
svarbiausių – donorinių organų trū-
kumas. Jį daugiausiai lemia mirusių 
donorų artimųjų apsisprendimas ne-
atiduoti organų donorystei. Nacio-
nalinio transplantacijos biuro, Lietu-
vos nefrologinių ligonių asociacijos 
„Gyvastis“ švietėjiška veikla duoda 
neblogų rezultatų. Tikimės, kad vi-
suomenės supratimas bei požiūris į 
organų donorystę pasikeis teigiama 
linkme ir padės įveikti šią kliūtį.

Yra ir kitokio pobūdžio proble-
mų, kurios iškyla, kviečiant paci-
entus transplantacijai, atsiradus do-
noriniam organui. Su šia problema 
supažindino Lietuvos nefrologijos, 
dializės ir transplantacijos asociaci-
ja (LNDTA) bei Nacionalinio trans-
plantacijos biuro (NTB) direktorė 
gydytoja Asta Kubilienė. Pagal NTB 
atliktą analizę, atsiradus donoriniam 
inkstui, nepavyko prisiskambinti 
maždaug 12-ai procentų pacientų, 
15–16 procentų ligonių atsisakė at-

vykti, dažnai nenurodydami aiškios 
priežasties. Problema rimta ir turi 
būti sprendžiama, nes tokia situaci-
ja blogina transplantacijos rezultatus 
(ilginamas donorinio organo išemi-
jos laikas, didėja išlaidos atliekant 
imunologinius tyrimus tiems, kurie 
neatvyksta).

Noriu trumpai priminti tiems, ku-
rie nežino, kaip vyksta paciento pa-
rinkimas donoriniam inkstui. Esant 
donorui, inkstų recipientų parinki-
mas vyksta pagal didžiųjų kraujo 
grupių (ABO) eritrocitų antigenus 
ir pagal žmogaus leukocitų antigenų 
(ŽLA) atitikimą. Nacionalinis trans-
plantacijos biuras turi laukiančiųjų 
inksto persodinimo operacijos sąra-
šą, o „Santariškių klinikų“ imunolo-
ginėje laboratorijoje yra šių pacientų 
kraujo serumai, kuriuos periodiškai 
siunčia dializės įstaigos. Įtraukiant 
į sąrašą nustatomas visų pacientų 
ŽLA fenotipas ir atliekamas tyrimas 
– antikūnai prieš žmogaus limfocitų 
antigenus, kurie galėjo pasigaminti 
po kraujo perpylimų, ankstesnių per-
sodinimų, nėštumų. 

Visi šie duomenys saugomi imu-
nologinėje laboratorijoje. Atsiradus 
donorui, tiriamas jo kraujas, nusta-
tomas fenotipas ir atliekamas pa-
ciento parinkimas. Pavyzdžiui, jei 
donoras yra antros (A) kraujo gru-
pės, parinkimas atliekamas visiems 
antros grupės pacientams, kurie yra 
laukiančiųjų sąraše. Suderinamumas 
vertinamas balais (taškais): kuo dau-
giau bendrų antigenų – tuo geresnis 
suderinamumas, tuo daugiau balų. 
Taip pat atliekamas kryžminės der-
mės mėginys, kuris parodo, ar re-
cipiento serume yra antikūnų prieš 
donoro limfocitų antigenus. Jei toks 
mėginys teigiamas, transplantaci-
ja negalima. Šių tyrimų rezultatai 
pateikiami Nacionaliniam trans-
plantacijos biurui. Vaikams, ilgai 
laukiantiems bei sensitizuotiems 

(turintiems aukščiau minėtus anti-
kūnus) pacientams pridedami papil-
domi balai. 

Transplantacijos centro gydyto-
jai pagal sąrašą, kurį gauna iš NTB, 
kviečia pacientus. Vieno donorinio 
inksto transplantacijai kviečiama 
iki trijų potencialių recipientų. Daž-
nai klausiama: kodėl kviečiama tiek 
daug pacientų, jeigu persodinami du, 
o retais atvejais tik vienas inkstas?

Prieš persodinimo operaciją atlie-
kami tyrimai, kurie neretai parodo, 
kad šiuo metu pacientas turi proble-
mų, dėl kurių operaciją negalima. 
Tai gali būti skrandžio opa, virusinis 
susirgimas ir pan. Būna ir taip, kad, 
atliekant kryžminį dermės mėginį 
su šviežiu ligonio serumu ir limfo-
citais iš donoro blužnies, atrandami 
antikūnai, kurie atliekant tyrimą su 
donoro krauju neišryškėjo. Tenka 
atsisakyti transplantacijos dėl teigia-
mos kryžminės reakcijos. Jeigu bus 
iškviesti tik du ligoniai, gali atsi-
tikti taip, kad nebus kam persodinti 
inkstų ir teks kviesti kitus pacientus. 
O laikas brangus – kuo ilgiau iki 
persodinimo konservuojamas orga-
nas, tuo blogesnė jo kokybė. Ypač 
skaudu, kai pacientai, kuriems or-
ganas tinka geriausiai, neatsako į 
gydytojo skambutį, atsisako atvykti, 
arba patys susigalvoja kontraindika-
cijas transplantacijai. Gali būti, kad 
tai buvo vienintelis šansas, kuriuo 
nepasinaudojo kviečiamasis... Do-
norinis organas – neįkainuojamas 
turtas. Jį mirusiojo artimieji sutiko 
dovanoti tiems, kuriems jis yra gy-
vybiškai reikalingas.

Labai tikiuosi, kad pacientai su-
voks donorystės esmę, įvertins dono-
rų artimųjų apsisprendimą bei gerbs 
transplantologų darbą. Tai tikrai pa-
dės geriau išnaudoti organų persodi-
nimo galimybes.

Geriau išnaudokime 
organų transplantacijos 
galimybes – branginkime 
neįkainojamą dovaną ą
MD Tatjana Rainienė, LNDTA Transplantacijos komiteto pirmininkė
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