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Valstybės dienos proga 
apdovanota asociacijos 
„Gyvastis“ prezidentė

Liepos 6-ąją, Valstybės die-
nos proga už nuopelnus Lietu-
vos Respublikai ir už mūsų ša-
lies vardo garsinimą pasaulyje 
Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio Gedimino ordino medaliu 
buvo apdovanota asociacijos 
„Gyvastis“ prezidentė Ugnė 
Šakūnienė.

Apdovanojimas Ugnei Ša-
kūnienei buvo suteiktas už or-
ganų donorystės propagavimą 
ir nuolatinį rūpinimąsi žmo-
nėmis, gyvenančiais su perso-
dintais organais, bei ligoniais, 

laukiančiais transplantacijų.
Asociacijos „Gyvastis“ pre-

zidentė, pati 27-erius metu 
gyvendama persodinto inksto 
dėka, puikiai supranta trans-
plantuotų ir laukiančiųjų žmo-
nių problemas, kiek galėdama 
stengiasi jiems padėti. 

Sveikiname mūsų asocia-
cijos sielą ir amžinąjį variklį 
Ugnę su šiuo valstybinės reikš-
mės apdovanojimu. Džiaugia-
mės, kad jos ilgametis aktyvus 
darbas buvo pastebėtas ir įver-
tintas.
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    Pirmoji skiltis DAR KARTĄ APIE 
KRAUJOSPŪDŽIO 
MATAVIMĄ
Doc. Žaneta Petrulionienė, 
Vilniaus universiteto ligoninės Santa-
riškių klinikų gydytoja kardiologė

Daugumai žmonių arterinis krau-
jospūdis (AKS) yra bent kartą gy-
venime matuotas – ligoninėje ar 
poliklinikoje, moterims – būtinai 
moterų konsultacijoje nėštumo metu.

Idealiausia būtų išmatuoti  krau-
jospūdį arterijų viduje, tačiau tam 
reikalingos adatos, dėl to metodo 
taikyti plačiai neįmanoma. Tačiau 
spaudimą, kuriuo pumpuojamas 
kraujas, pakankamai tiksliai galima 
nustatyti ir  neskausmingu būdu. 
Tam reikia specialaus kraujospū-
džio matavimo prietaiso, kuris va-
dinamas sfigmomanometru. Viena 
iš prietaiso dalių, manžetė, apvynio-
jama aplink žastą. Mažos rankinės 
pompos pagalba į manžetę pumpuo-
jant orą rankoje laikinai sustabdo-
ma kraujo tėkmė. Vienas stetoskopo 
galas laikomas viršum arterijos kiek 
žemiau manžetės ir, laipsniškai iš-
leidžiant orą, klausoma pradedančio 
tekėti kraujo garsų. 

Pirmieji garsai, pasigirdę išleidi-
nėjant orą, atitinka sistolinį kraujos-
pūdį. Momentas, kai garsai išnyksta, 
atitinka diastolinį kraujospūdį šir-
džiai ilsintis. Girdimus garsus su-
kelia kraujo turbulencija alkūnės 
sulenkime. Jie vadinami Korotkovo, 
Rusijos armijos chirurgo, garsais, 
nes jis pirmasis 1905 metais sukūrė 
prietaisą jų klausytis.

Sistolinis ir diastolinis kraujospū-
džiai užregistruojami gyvsidabrio ar 
kitokio tipo matuokliu, pritvirtinta 
prie manžetės. Kraujospūdis matuo-
jamas gyvsidabrio stulpelio milime-
trais ( mm Hg), o tai atitinka aukš-
tį, į kurį stikliniu vamzdeliu pakyla 
pumpuojamas gyvsidabris.

Šis metodas, aišku, yra netiesiogi-
nis, jis negali būti absoliučiai tikslus 
ir kartais gali būti visai netikslus, 
ypač labai storas rankas turintiems 
žmonėms. Jeigu žasto apimtis dau-
giau kaip 35 centimetrai, pripūsta 
manžetė gali nevisiškai  sustabdy-
ti kraujo tėkmę, todėl kraujospūdis 
gali būti nustatytas  didesnis negu 
tikrasis. Vis dėlto per daugelį metų 
įsitikinta, kad šis netiesioginis krau-
jospūdžio matavimo metodas yra 

patikima priemonė norint įvertinti 
galimo širdies infarkto ar insulto ti-
kimybę.

Pastaruoju metu kraujospūdžiui 
matuoti plačiai naudojami maži 
elektroniniai prietaisai, kurių su-
dėtyje nebėra gyvsidabrio. Nors 
šie prietaisai nebeturi gyvsidabrio 
skalės, tačiau kraujospūdis vis tiek 
matuojamas gyvsidabrio stulpelio 
milimetrais, kad matavimus gali-
ma būtų palyginti su gyvsidabrinės 
„auksinio standarto“ sistemos mata-
vimais. Nėra labai didelio skirtumo, 
kuria sistema matuojama, nes visos 
procedūros panašaus sudėtingumo ir 
trukmės.

Prieš kraujospūdžio matavimą 
Jūsų paprašys atsisėsti, manžetę ap-
vynios aplink žastą kiek aukščiau 
alkūnės linkio, maždaug širdies 
lygyje. Svarbu, kad būtumėte kiek 
įmanoma atsipalaidavęs, o ranka il-
sėtųsi ant stalo – rankos įtempimas, 
laikant ją pakeltą, gali lemti klai-
dingai didelius aparato parodymus. 
Kiekvieno žmogaus kraujospūdis 
yra labai kintantis dydis, taigi ir jū-
siškis gali padidėti, jei jausitės sune-
rimęs ar įsitempęs, todėl matavimo 
metu stenkitės kiek galima atsipa-
laiduoti. Gydytojas ar seselė pirmąjį 
matavimą laikys apytikriu ir pama-
tuos antrąjį kartą, kad sužinotų tikrą-
ją reikšmę. Jeigu antrasis matavimas 
yra kur kas mažesnis už pirmąjį, teks 
matuoti ir trečią ar net ketvirtą kartą. 
Kad būtų visiškai aišku, matavimus 
reikia pakartoti kitų vizitų metu po 
kelių dienų ar savaičių. Tai ypač 
svarbu, jei pirmieji matavimai tik 
šiek tiek didesni negu norma. Paste-
bėta, kad daugumos pacientų krau-
jospūdis „nusėda“ ketvirtojo vizito 
metu, vėliau kinta mažai. Be abejo, 
ši taisyklė turi išimčių. 

Su tam tikromis išlygomis krau-
jospūdis panašus abiejose rankose, 
tad geriausia matuoti geriausiai pri-
einamoje rankoje. Kartais naudin-
ga pamatuoti abiejose rankose, kad 
įsitikintumėte, ar nėra sisteminio 
kraujospūdžio skirtumo. Jeigu Jūsų 
žastas storesnis už vidutinį (apimtis 
didesnė negu 33 centimetrai), reikė-
tų platesnės manžetės, kitaip matavi-
mo reikšmės bus klaidingai didelės. 
Apie 15 procentų padidėjusį kraujos-
pūdį turinčių žmonių žasto apimtis 
didesnė negu 33 centimetrai, todėl 
taip svarbu naudoti tinkamo dydžio 
manžetę.

Matuoti kraujospūdį stovint nėra 
įprasta, nes sunkiau suteikti rankai 
tinkamą padėtį. Tačiau tam tikrais 
atvejais, pavyzdžiui, sergantiems 
diabetu, pagyvenusiems žmonėms, 

visiems, besiskundžiantiems gal-
vos svaigimu ar kitais simptomais 
matuojamas stovint. Sergančiųjų 
diabetu kraujospūdis atsistojus gali 
trumpam sumažėti. Normalios svei-
katos būklės žmogui atsistojus krau-
jospūdis nedaug tepasikeičia, bet tam 
tikrose situacijose jis ženkliai mažėja 
– tai vadinama posturaline ( nuo kūno 
padėties priklausoma) hipotenzija. 
Tai gali būti susiję su galvos svaigi-
mu, tačiau nebūtinai.

Sistolinis ir diastolinis kraujospūdis
Kaip jau minėta, matuojant krau-

jospūdį nustatomas didžiausias (sis-
tolinis) ir mažiausias (diastolinis) 
matmuo, taigi atsakymas susideda iš 
dviejų skaičių. Paprastai pradžioje 
rašomas sistolinis, po jo – diastoli-
nis kraujospūdis, pavyzdžiui, 140/95 
mm Hg (milimetrų gyvsidabrio stul-
pelio).

Tiriama, kuris kraujospūdis – sis-
tolinis ar diastolinis  - svarbesnis. 
Iš tikrųjų perkopus keturiasdešimt 
metų, sistolinis kraujospūdis kitaip 
negu daugelis žmonių įsitikinę tam-
pa svarbesnis nei diastolinis. Sisto-
linio kraujospūdžio svarba neseniai 
buvo atskleista dviejose patikimose 
studijose. Įrodyta, jog tikslinga ma-
žinti sistolinį kraujospūdį ir tada, kai 
diastolinis normalus. Tokia būsena 
medicinoje vadinama izoliuota sis-
toline hipertenzija (ISH). Ji dažniau-
siai vargina vyresnius kaip 65 metų 
žmones ir negydoma gali sukelti šir-
dies ligą ar insultą.

Trumpai tariant, kuo mažesnis 
kraujospūdis, tuo geriau. Gydant 
padidėjusį kraujospūdį svarbu suma-
žinti visus širdies ligų rizikos veiks-
nius – rūkymą, kraujo cholesterolį ir 
kt. bei palaikyti mažesnį nei 140/90 
mm Hg kraujospūdį. Diabetu sergan-
tiems siekiama palaikyti kraujospū-
dį mažesnį nei 125/85 mm Hg.

Kraujospūdžio matavimas na-
muose

Dažnai rekomenduojama pacien-
tui matuotis kraujospūdį namuose. 
Matuoti klasikiniu gyvsidabriniu 
kraujospūdžio matavimo aparatu ir 
stetoskopu tikslinga, tačiau sunku 
techniškai. Dėl to reikia paprašy-
ti artimą žmogų atlikti matavimus. 
Lengviau matuoti kraujospūdį elek-
troniniu matuokliu. Matuojant krau-
jospūdį elektroniniu matuokliu te-
reikės užvynioti manžetę ant žasto ir 
paspausti mygtuką. Galima matuoti 
tiek kartų, kiek norite. 

Tam tikrais atvejais gydytojas 
gali pakabinti matavimo sistemą su 
automatiniu 24 valandų ambulato-
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riniu kraujospūdžio monitoriavi-
mu. Prieinamos kelios patikimos ir 
tikslios sistemos, kurios gali būti 
užprogramuotos matuoti kraujospū-
dį kas pusvalandį 24 valandas. Šių 
aparatų naudojimas naktį retai kada 
sukelia miego sutrikimus. 24 va-
landų ambulatorinio kraujospūdžio 
monitoriavimo vertė didelė, nes 
suteikia tikslios informacijos apie 
kraujospūdžio svyravimus visą parą, 
įskaitant ir naktį bei ankstyvą rytą, 
kai padidėjusi širdies ir kraujagyslių 
ligų rizika. Šis metodas vertingas ir 
pacientams, kuriems kraujospūdis 
truputį pakyla apsilankius gydytojo 
kabinete („baltojo chalato hiperten-
zija“), kai sprendžiama, ar reikia 
pradėti gydymą vaistais. 24 valandų 
kraujospūdžio monitoriavimas pa-
deda įvertinti vaistų poveikį. 

    
Svarbiausios taisyklės matuojant 

kraujospūdį namuose
- Kraujospūdį matuokite patogio-

je, tylioje, šiltoje aplinkoje. 

- Atsipalaiduokite ir ramiai pasė-
dėkite bent 5 minutes.

- Bent 30 minučių iki matavimo 
nevalgykite, negerkite kavos ar arba-
tos, nerūkykite.

- Prieš matavimą nevartokite akių 
bei nosies lašų – juose gali būti krau-
jospūdį veikiančių medžiagų (feni-
lefrino, pseudoefedrino ir pan.).

- Kraujospūdį matuokite sėdėda-
mi, patogiai atsirėmę į kėdės atlošą.

- Ranka, ant kurios matuojamas 
kraujospūdis, dedama ant virtuvinio, 
valgomojo ar rašomojo stalo delnu į 
viršų.

- Jei gydytojas nenurodė kitaip, 
matavimą atlikite ant kairės rankos 
žasto. 

- Naudokite tinkamo dydžio, t.y. 
Jūsų žasto apimtį atitinkančią, man-
žetę.

- Manžetė dedama 2-3cm aukš-
čiau rankos sulenkimo. Tarp manže-
tės ir rankos turi nesunkiai tilpti du 
pirštai. 

- Į manžetę pripūskite tiek oro, 

kad slėgis joje būtų 20-30mmHg 
didesnis, nei laukiamas sistolinis 
kraujospūdis. (Automatiniai krau-
jospūdžio matuokliai pripūdimo slė-
gį nustato automatiškai.) 

- Matavimo metu nekalbėkite ir 
nejudėkite.

- Kraujospūdį matuokite kasdieną 
tuo pačiu paros metu.

- Kaskart atlikite po 3 matavimus. 
Iš gautų rezultatų išveskite vidurkį – 
jis tiksliausiai atspindės Jūsų krau-
jospūdį. Nepamirškite tarp pavienių 
matavimų padaryti trumpų pertrau-
kėlių.

- Kraujospūdžio matavimo rezul-
tatus užsirašykite – tai vertinga in-
formacija Jūsų gydytojui.

Atminkite:
Arterinis kraujospūdis – nepa-

stovus rodiklis. Jis dažnai kinta net 
sveikam žmogui. Tinkamai įvertinti 
kraujospūdį galima tik po keliolika 
dienų keletą kartų per dieną vieno-
domis sąlygomis vykdytų matavi-
mų.

RENGINIAI

Sporto žaidynėse 
rungėsi laimėję 
gyvenimo dovaną

Birželio mėn. Geteborge (Švedi-
ja), vyko 18-osios Pasaulinės trans-
plantuotųjų – žmonių gyvenančių su 
persodintais organais (inkstu, širdi-
mi, plaučiais, kepenimis, kasa) arba 
kaulų čiulpais – sporto žaidynės. 
Žaidynėse dalyvavo apie 2 tūkst. 
sportininkų iš 54 valstybių. Tarp jų 

pirmą kartą buvo ir trys Lietuvos at-
stovai: asociacijos „Gyvastis“ prezi-
dentė Ugnė Šakūnienė, „Kauno Gy-
vasties“ pirmininkė Irma Juodienė ir 
„Gyvasties“ Marijampolės bei Vil-
kaviškio nefrologinių ligonių drau-
gijos pirmininkas Vitas Jablonskis 
– visi gyvenantys persodinto inksto 
dėka. Irma ir Vitas varžėsi petankės 
rungtyje. Pagrindinis žaidynių tiks-
las – propaguoti organų donorystę, 
parodyti, kad žmonės po kokio nors 
organo persodinimo operacijos gali 
gyventi visavertį gyvenimą. 

Žaidynės vyksta kas du metus. 
Praėjusios buvo Australijoje, numa-
tyta, kad ateinančios vyks Afrikos 

žemyne. Tad šiemet atrodė tiesiog 
neatleistina nesudalyvauti žaidynė-
se, vykusiose, galima sakyti, „pa-
čioje panosėje“ – Švedijoje. Tik 
dalyvaujant galima pajusti ypatingą 
šių sporto žaidynių dvasią, pamaty-
ti, kokiose rungtyse ateityje galėtų 
dalyvauti transplantuoti lietuviai, 
sužinoti, kaip propaguojama orga-
nų donorystė tokiuose renginiuose. 
Švedai didžiavosi, kad šiųmečių 
žaidynių globėju sutiko būti princas 
Danielius, pats gyvenantis su perso-
dintu inkstu. 

Žaidynių metu buvo ne tik varžo-
masi įvairiose rungtyse, bet ir dėko-
jama donorams bei donorų šeimoms. 
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Būtent jų dėka gyvena visi, susirinkę 
rungtyniauti ar palaikyti savo likimo 
draugų į Geteborgą. Žaidynių savaitę 
mieste vyko ir daugybė kitų renginių 
– propaguojančių organų donorystę 
ar tiesiog skirtų su persodintu organu 
gyvenantiems žmonėms.

Pasaulinė transplantuotųjų žai-
dynių federacija sportininkams yra 
nustačiusi pakankamai griežtus rei-
kalavimus: dalyvis turi treniruotis du 
kartus per savaitę, privalo turėti ne 
tiktai raštišką gydytojo leidimą spor-
tuoti, visus atliktus tyrimus, nurodyti 
vartojamus vaistus, bet ir kardiostreso 
testą. Tiesa, be pastarojo tyrimo gali-
ma rungtyniauti petankės, boulingo ir 
golfo rungtyse, tačiau apie tai suži-
nojome tik nuvykę į Geteborgą. Beje, 

komandinėse rungtyse tarp žaidėjų 
būtinai turi būti nors viena moteris. 

Pasaulinė transplantuotųjų žaidy-
nių federacija yra Tarptautinio olim-
pinio komiteto narė. Šio komiteto 
prezidentas Žakas Rogge žaidynių 
dalyviams atsiuntė sveikinimo laiš-
ką. Federacija taip pat perdavė Tarp-
tautinio olimpinio komiteto viltį, kad 
kada nors sportininkas, gyvenantis 
persodinto organo dėka, dalyvaus 
olimpinėse žaidynėse. Ši viltis visiš-
kai reali, žinant, kad NBA žaidė pora 
krepšininkų, kuriems buvo atlikta 
inksto transplantacija. Po inksto per-
sodinimo operacijos į profesionalų 
sportą yra grįžęs ir vienas futbolinin-
kas. 

Žaidynių metu plačiai propaguoja-

ma organų donorystė. Buvo parengta 
ir per įvairias informacines priemo-
nes transliuota daugybė reportažų, 
kuriuose kalbėjo Pasaulinės trans-
plantuotųjų žaidynių federacijos pre-
zidentas Olivier Coustere, Švedijoje 
surengtų žaidynių organizacinio ko-
miteto pirmininkas Andersas Olsso-
nas, sportininkai, gyvenantys perso-
dinto organo dėka. Kai kuriose šalyse 
iš žaidynių grįžusius sportininkus 
pasitiko ne tik spaudos atstovai, bet 
net ir Vyriausybių nariai. Tai taip pat 
buvo puiki reklama organų donorys-
tei.

Norime padėkoti Vilkaviškio ra-
jono savivaldybei už finansinę para-
mą Vitui Jablonskiui vykstant 
į žaidynes.

Penktoji asociacijos 
„Gyvastis“ vaikų ir jų 
tėvų konferencija 
Birštone

Birželio 25–26 dienomis įprasti-
nę Birštono ramybę trikdė vaikų šur-
mulys: čia jau 5 metus iš eilės vyko 
Lietuvos nefrologinių ligonių aso-
ciacijos „Gyvastis“ organizuojama 

konferencija, kurios tikslas – visam 
savaitgaliui suburti transplantacijos 
belaukiančius ar jau transplantuotus 
vaikus bei jų tėvelius į vieną būrį. 
Šių metų renginio tema – „Diali-
zuojamų ir transplantuotų vaikų gy-
venimo kokybės priklausomybė nuo 
gyvenimo būdo ir psichologinės bū-
klės“.

Šeštadienio rytą atvykę ir įsikūrę 
Sodros mokymo centre visi susibū-
rė konferencijų salėje. Kol vaikai 
piešė ir rašė linkėjimus ligoninėje 
gulinčiai draugei, tėveliai klausėsi 
pranešimų. Profesorius Balys Dai-
nys papasakojo apie pirmąją inksto 
transplantaciją atliktą dar 1952 m. 

Prancūzijoje, supažindino su daž-
niausiai pasitaikančiomis inkstų 
ligomis, kurios gali baigtis inkstų 
nepakankamumu ar net pašalinimu. 
Taip pat buvo pabrėžta, jog žmogaus 
gyvenimo kokybė su vienu inkstu 
(tai gali būti įgimtas dalykas, arba 
žmogus gali būti padovanojęs or-
ganą artimajam) visiškai nesiskiria 
nuo kitų ir yra pilnavertė.

Asociacijos „Gyvastis“ preziden-
tė Ugnė Šakūnienė, neseniai grįžusi 
iš Europos nefrologinių ligonių fe-
deracijos organizuotos konferenci-
jos Osle, pristatė Norvegijos patirtis 
atliekant inkstų transplantacijas įvai-
raus amžiaus žmonėms. Šiuo metu 

Norvegijoje jauniausias pacientas, 
kuriam buvo persodintas inkstas, yra 
9 mėnesių mažylis (donoras tėvas). 
Tuo tarpu vyriausių pacientų amžius 
viršija 85 metus. Norvegija lenkia 
visas pasaulio šalis inkstų persodini-
mo operacijų (skaičiuojant vienam 
milijonui gyventojų) skaičiumi. Tai 
pasiekiama skatinant donorystę iš 
gyvų donorų (artimųjų: brolių bei 
seserų, tėvų, senelių, sutuoktinių) 
bei komunikuojant su visuomene, 

suteikiant nuolatinį medicininį bu-
vusių donorų stebėjimą visą likusį 
gyvenimą. 

Po pietų visi buvo pakviesti kar-
tu su Turizmo informacijos centro 
gide pasivaikščioti po Birštoną bei 
susipažinti ar dar kartą iš naujo at-
rasti svarbiausius kurorto objektus. 
Vakarienės metu visi galėjo aptarti 
pranešimuose išgirstą informaciją, 
buvo dalinamasi dienos įspūdžiais.

Antroji konferencijos diena – se-

kmadienis – buvo skirtas išimti-
nai mažiesiems, nors veiklos bei 
džiaugsmo pakako ir tėveliams. 
Kiek vėjuotas bei lietingas rytas 
beveik nejučia prabėgo gaminat ai-
tvarus. Vėliau jie buvo sutartinai 
keliami į orą, palydimi muilo burbu-
lų, šypsenų ir juoko. Žvelgiant į lai-
mingus vaikų veidus pasimiršo, kad 
didžioji dalis šių vaikų yra neįgalūs, 
kai kurie išvarginti nuolatinių diali-
zių procedūrų.
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Alytuje„Nedelsk“ 
komanda tikrino 
transplantuotas ir 
laukiančias transplan-
tacijos moteris

 
Liepos 4 d. tris valandas projekto 

„Nedelsk“ komanda praleido Aly-
tuje, UAB „Diaverum“ klinikose. 
Gydytojas Mindaugas Šatkauskas 
tikrino moteris po inksto, širdies 
persodinimo operacijos, taip pat tas, 

kurioms atliekamos dializės proce-
dūros. Ši akcija surengta po to, kai 
į  „Nedelsk“ projekto organizatorius 
kreipėsi asociacijos „Gyvastis“, jun-
giančios žmones po kokio nors orga-
no persodinimo operacijos arba lau-
kiančius transplantacijos, atstovės, 
prašydamos patikrinti nares, kurios 
turi didesnę riziką susirgti onkolo-
ginėmis ligomis.

 Per keletą valandų buvo patikrin-
ta 50 moterų. Ir „Nedelsk“ komanda, 
ir moterys džiaugėsi, kad nė vienai 
iš jų nenustatytas krūties vėžys. Ta-
čiau daugeliui moterų gydytojas pa-
tarė atlikti mamogramą arba po kiek 
laiko pakartotinai pasitikrinti.

 Alytiškė Laimutė Kuckailienė, 
jau tris metus gyvenanti su perso-
dintu inkstu ir auginanti 3 mėnesių 

sūnų Nojų, džiaugėsi, kad gydytojas 
nerado jokių neigiamų pakitimų, ir 
ji toliau gali džiaugtis sūnumi bei 
gyvenimu.  Leonora Bulanova iš 
Elektrėnų, tris metus gyvenanti su 
persodinta širdimi, „Nedelsk“ au-
tobusiuke pirmą kartą lankėsi dar 
prieš širdies transplantaciją. Antras 
patikrinimas taip pat blogų žinių ne-
atnešė.

 Asociacija „Gyvastis“ ir visos 
„Nedelsk“ projekte dalyvavusios 
moterys be galo dėkingos organiza-
toriams, projekto įkvepėjai Agnei 
Zuokienei, gydytojui Mindaugui 
Šatkauskui, koordinatorei Beatai 
Krapikaitei. Taip pat dėkojame UAB 
„Diaverum“ klinikoms už suteiktas 
patalpas ir malonų bendradarbiavi-
mą.

Jaunimo stovykla 
„Onupyje“ 

Rugpjūčio 15–19 dienomis kaimo 
turizmo sodyboje „Onupis“ (Kauno 
raj., Raudondvaris) vyko jaunimo 
stovykla, kurioje dalyvavo 13 diali-
zuojamų ir transplantuotų jaunuolių.

Tai penkta tokia asociacijos „Gy-
vastis“ surengta stovykla. Tokias, 

būtent jaunimui skirtas, stovyklas 
nuspręsta organizuoti, nes pastebė-
ta, kad ligoninėse, poliklinikose, 
dializės įstaigose jauni pacientai 
dažniausiai mato tik gerokai už save 
vyresnius likimo draugus. Turėdami 
galimybę susitikti su bendraamžiais 
jie pamato, kaip sirgdami tokia pa-
čia liga gyvena kiti jaunuoliai. Ne-
seniai susirgusieji gali gauti nau-
dingų patarimų iš jau seniau su tuo 
susidūrusių likimo draugų, pamato, 
kad po transplantacijos ar dializuo-

jantis galima mokytis, dirbti, studi-
juoti, linksmai leisti laiką.

 Atrodo, organizatorių tikslai pa-
siteisino, nes didžioji dauguma šios 
stovyklos dalyvių sakė, jog pagrin-
dinė priežastis, kodėl jie čia atvyko 
– tai pabendrauti su savo amžiaus li-
kimo draugais. Stovykloje jaunimas 
klausėsi paskaitų, dalyvavo užsiė-
mimuose su psichologu ir bendravo, 
bendravo, bendravo... Tiems kam 
reikėjo, dializės buvo atliekamos 
B. Braun dializės centre Kaune.

Europos savanoriškos 
veiklos metų turas
Aušra Degutytė, asociacijos 
„Gyvastis“  tarybos narė

Šių metų birželio mėnesį asoci-
acija „Gyvastis“ dalyvavo Vilniaus 
rotušėje vykusiame Lietuvos NVO 

(nevyriausybinių organizacijų) fo-
rume. Konferencijos pradžioje kal-
bėjęs LR Teisingumo ministras R. 
Šimašius pasidžiaugė, kad „...teisės 
aktai eidami nuo vienos ministerijos 
iki kitos, tampa atviri visuomenei. 
Užsienio patirtis rodo, kad turtingi 
žmonės mielai remia NVO“. Seimas 
pritaria savanorystės idėjai, todėl ne-
senai priimtas Savanoriškos veiklos 
įstatymas. Šiuo įstatymu siekiama 

sukurti savanorystei teisinę erdvę, 
tokiu būdu ši veikla būtų atskirta 
nuo darbinių santykių.

Konferencijos metu, Rotušės pir-
majame aukšte vyko nevyriausybi-
nių organizacijų veiklų pristatymai. 
Asociacija „Gyvastis“ sulaukė ne-
mažai dėmesio iš renginio lankyto-
jų. Dauguma iš jų, ne tik žinojo apie 
organų donorystę, bet ir apie mūsų 
asociaciją.
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Jau antrą kartą tokio pobūdžio 

stovykloje dalyvavusio Algirdo Raš-
kausko teigimu, „Gyvasties“ jauni-
mo stovykla, tai penkios turiningai 
praleistos besibaigiančios vasaros 
dienos, palikusios šiltus prisimini-
mus. Tai susitikimas su naujais, bet 
panašiais žmonėmis, tarp kurių grei-
tai pasijunti lyg namie. Tai įvairios 
pramogos dieną: nuo komandinių 

žaidimų ir galvosūkių iki mėgavi-
mosi pirties malonumais. Tai ilgi ir 
jaukūs vakarai su diskusijomis, už-
sitęsiančiomis iki paryčių“.

Sandrai Smelstoriūtei, kuri yra 
dalyvavusi visose jaunimo bei įvai-
riose kitokiose asociacijos „Gy-
vastis“ organizuotose stovyklose, 
labiausiai patinka jau tradicija tapę 
ilgi pasisėdėjimai ir pašnekesiai 

vakarais. Merginai buvo įdomūs ir 
linksmi užsiėmimai su psichologu 
Anicetu. Sandra džiaugėsi, jog yra 
sudalyvavusi visose jaunimo stovy-
klose ir dar nė karto neteko nusivil-
ti. Tik joms baigiantis būna liūdna 
išsiskirti su kitais stovyklautojais. 
Telieka dėkoti organizatoriams ir 
laukti kol bus vėl bus surengtas nau-
jas susitikimas.

Rugsėjo  1-ąją  
ŠVĘSK KITAIP

 
Vilma Radavičienė, asociacijos 
„Gyvastis“ Vilniaus skyriaus pirmininkė

Šiemet asociacija „Gyvastis“ 
iš VŠĮ „Rugsėjo 1-oji“ socialinių 
projektų koordinatorės Ingos Kal-
pakovaitės gavo kvietimą dalyvauti 
Rugsėjo 1-osios šventėje Vilniuje 
Vingio parke. Pagrindiniai „Gyvas-
ties“ organizatoriai stengiasi daly-
vauti visur, kur tik juos pakviečia. 
Taip vykdo pagrindinę savo misiją – 
propaguoja organų donorystę, švie-
čia visuomenę.

Nors pirmąją rudens dieną oras 
nelepino, lijo lietus, bet mes savo 
darbą atlikome puikiai. „Gyvi eks-
ponatai“ – žmonės, gyvenantys po 

inksto ar širdies transplantacijos, 
dalino lankstinukus, pritariančius 
organų donorystei, kvietė pasirašyti 
ant plakato. Moksleiviai turėjo ga-

limybę išsiųsti atviruką artimiems 
žmonėms, pamatyti parodą „Už gy-
vybę“, pabendrauti su po transplan-
tacijos gyvenančiais žmonėmis .

Europos pacientų  
forumo jaunimo 
grupės susitikimas

Rugpjūčio 19–21 dienomis Briu-
selyje vyko Europos pacientų foru-
mo (EPF) jaunimo grupės susitiki-
mas. Jame jau antrą kartą dalyvavo 
asociacijos „Gyvastis“ narys Simo-
nas Stončius (20 m.). Jaunimas į 

Briuselį susirinko iš Lietuvos, Len-
kijos, Estijos, Maltos, Nyderlandų, 
Rumunijos, Bulgarijos.

Pirmoji diena buvo skirta nefor-
maliam bendravimui, artimesniam 
dalyvių susipažinimui. Antrąją die-
ną jaunuoliai, atstovaujantys įvairių 
Europos šalių pacientų organizaci-
jas, turėjo surasti svarbiausius EPF 
partnerius. Dvi grupės jaunųjų paci-
entų linksmais pavadinimas „Ožiai“ 
ir „Sūriai“ varžėsi, kuri šią užduotį 
atliks geriau ir tiksliau. Jaunimas 
taip pat turėjo sugalvoti ir pateik-
ti pasiūlymų, kaip jie galėtų labiau 

įtakoti Europos pacientų forumo 
tarybos sprendimus ir nacionalinių 
pacientų organizacijų vadovybę. At-
sakydamos į klausimą, kaip pacien-
tus labiau sudominti EPF, komandos 
ieškojo būdų, kaip plačiau paskleisti 
informaciją apie šią organizaciją. 
Buvo modeliuojamos įvairios situ-
acijos.

Jaunimo grupės sutikimai organi-
zuojami du kartus per metus. Susi-
pažinęs jaunimas ir toliau bendrauja 
elektroniniu paštu, internetinės pro-
gramos „Skype“ pagalba, yra įkūrę 
grupę socialine tinkle „Facebook“. 
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AČIŪ, KAD MUMS RAŠOTE

Mažas didelis stebuklas
Dainius Kunigėlis, asociacijos 
„Gyvastis“ Vilniaus skyriaus narys 

Visuomet mėgau, mylėjau vaikus: 
kūdikius, mažylius ikimokyklinu-
kus, pradinukus. Suaugęs visuomet 
svajojau apie savo atžalą. Svajojau 
kaip auginsiu, kaip auklėsiu, kokias 
vertybes įskiepysiu, ką duosiu savo 
vaikui, kad suaugęs galėtų pasakyti 
,,ačiū“. Daug laiko, kantrybės, o ir 
sėkmės bei laimės prireikė, kad ši 
mano svajonė taptų realybe. 

Nuo 1994 m., kuomet atliekant 
privalomąją karinę tarnybą man trū-
ko apendicitas, pradėjo silpnėti inks-
tų funkcija. Išsivystė lėtinis  inkstų 
nepakankamumas. Tuomet man tai 
neatrodė didelė bėda, nes dar nenu-
jaučiau, kaip liga gali įtakoti mano 
gyvenimą. Pasekmes supratau tik 
daug vėliau – po gero dešimtmečio. 

Buvau vedęs, tvarkiausi gyveni-
mą ir, kaip visuomet, svajojau apie 
kūdikį, kurį galėčiau priglausti prie 
savęs. Ėjo metai, bet vaikučio taip ir 
nesusilaukėm. Dariausi įvairius tyri-
mus ir išgirdau, kad vaikų aš negaliu 
turėti. Tai buvo sunki ir skaudi žinia. 
Juk žmogui, tai tarsi nuosprendis, 
kad nebėra tąsos, nebėra ateities. At-
rodė, kad nėra prasmės net gyventi, 
nes negali turėti to, kam gali atiduoti 
visą savo meilę, dėmesį ir rūpestį.

Buvo sunku susitaikyti su tokiu 
nuosprendžiu. Ėjau pas gydytojus, 
ieškojau priežasčių, kodėl taip atsi-
tiko, ir priemonių situacijai pakeis-
ti. Žmonai buvo atlikti keli dirbti-
niai apvaisinimai. Deja, tai taip pat 
nedavė jokiu rezultatų.  

Pamažu šlijo santykiai su žmona, 
silpnėjo abipusis ryšys, pradėjom 
tolti vienas nuo kito. Nebebuvo ben-
drų interesų, tikslų. Skyrėsi ir verty-
bės. Skirtingi požiūriai į gyvenimą 
taip pat neartino, tik tolino vieną 
nuo kito. 

Tokioje situacijoje sulaukiau dar 
vieno likimo išbandymo – 2009 
kovo 13 d. nustojo funkcionuoti 
inkstai. Reikėjo skubios dializės. 
Atvykus į Antakalnio klinikas, teko 
skubiai statyti kateterį. Tai buvo pa-
čios sunkiausios akimirkos mano 
gyvenime. Kateterio nepavyko įvesti 
net iš 8 kartų, buvo pradurtos arte-
rija ir vena. Į kitą kaklo pusę kate-
terį pavyko įvesti tik iš trečio karto. 

Dializuojantis menkiausias mano 
krustelėjimas stabdydavo aparatą ir 
medikams tekdavo ilgai darbuotis, 
kol priversdavo jį vėl funkcionuoti.

 Po savaitės kateteryje esantis 
kraujas sukrešėjo ir teko jį keisti, o 
dar po savaitės jis ir vėl buvo kei-
čiamas į kitą kaklo pusę. Laukiau, 
kad kuo greičiau suformuotų fistulę. 
Pagaliau, po mėnesio, mane pradėjo 
dializuoti per ją. Tačiau gana greitai 
ši fistulė sustojo ir teko daryti naują. 
Ačiū Dievui, bent nereikėjo naujo 
kateterio – medikai iš UAB „Diave-
rum“ dializavo mane su viena adata. 
„Diaverum“ klinikų gydytojams ir 
sesutėm iki šiol esu už tai labai dė-
kingas.

Pradėjus dializuoti per fistulę pa-
sijutau visai kitaip: dializės metu 
galėjau skaityti, žiūrėti televizorių, 
žaisti žaidimus telefonu ir pan. Tai 
buvo tikra atgaiva po per kateterį 
darytų dializių. Įpratau prie naujo 
gyvenimo ritmo: 3 kartus per savaitę 
eidavau į dializę, o šeštadienius sky-
riau paskaitoms. Visai neketinau tik 
dėl ligos atsisakyti dar prieš dializes 
pradėtų studijų – savijauta leido, be 
to gavau Valstybinio studijų fondo 
neįgaliesiems skiriamą socialinę sti-
pendiją, kurios man pakako susimo-
kėti už studijas. 

Išsiskyriau. Tuo metu žiūrėti į 
ateitį su viltimi ir tikėtis ten išvysti 
kažką gražaus tiesiog negalėjau – ro-
dėsi, kad esu visiškai priklausomas 
nuo aparatų. Bet, kaip sakoma, vil-
tis miršta paskutinė. Nežinau kokių 
jėgų dėka susipažinau su mergina. 
Maždaug po metų draugystės iš jos 
išgirdau, kaip man tuomet atrodė, 
magiškus žodžius: AŠ LAUKIUOSI... 

Po tiek metų, po ilgų bandymų 
ir mėginimų susilaukti vaikelio, be 
jokių ypatingų pastangų aš išgirdau 
tai, ko jau nebesitikėjau išgirsiąs. 
Jau vien ši žinia man suteikė naujų 
jėgų ir ryžto nepasiduoti ligai, tęsti 
studijas, į gyvenimą žiūrėti su kita 
nuotaika, kitomis mintimis (šios su-
kosi tik apie būsimą kūdikį). 

Lėtai ir kartu greitai prabėgo nėš-
tumo mėnesiai. Ilgai lauktas vaiku-
tis buvo kalbinamas dar pilvelyje 
– koks būdavo mūsų džiaugsmas, 
kai jį pašnekinus, atsakydamas su-
spurdėdavo arba savo maža kojyte ar 
rankute pabaksnodavo mamai!

Mažylis gimė 3 savaitėmis anks-
čiau nei gydytojų buvo numatyta. 
Tačiau būtent todėl mums nebuvo 
sunkumų renkant sūnui vardą. Jei 
būtų gimęs birželio mėnesį, tai ber-
niukui duoti senovės lietuvių pava-
sario dievo vardą būtų atrodęs ne-
tinkamas variantas. Tačiau mažylis, 
ateidamas į šį pasaulį gegužės mė-
nesį, tarsi pats sau ir išsirinko vardą 
– Joris. Tai reiškia „pavasario žalu-
ma“, „pavasario dievas“.

Berniukas gimė sveikas, guvus ir 
linksmas. Jau pirmosiose nuotrauko-
se kelių dienų mažylis per miegus 
nesąmoningai šypsosi. O ir dabar, 
sulaukus beveik 4 mėnesių, iš jo vei-
delio nedingsta šypsena. Esu laimin-
gas, kad sulaukiau tokio mažyčio 
didelio stebuklo. Visuomet tikėjau, 
jog negalima pasiduoti, jog ateitis, 
kad ir kokia grėsminga ir bauginanti 
bebūtų, neįveiks tavęs, jei tik skirtus 
sunkumus ir išbandymus pasitiksi su 
šypsena bei viltimi. Visas blogis tik 
laikinas.
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Vilniaus skyriaus narius aplankė gandrai   SVEIKINIMAS
...Jo dar nebuvo, bet Jūs abu žinojot,
Kad jis ateis – mažytis ir švelnus...
Jūs jautėt trečiojo širdies plakimą
Ir kas bebūtų jis – dukrytė, ar sūnus,
Jūs nesidžiaugt, nelaukt jo 
negalėjot...
Ir šis laukimas dvigubai džiugus:
Į Jūsų darbščią ir taikingą šeimą
Atėjo naujas, laukiamas žmogus...

2,5 metų besidializuojantis Vil-
niaus skyriaus valdybos narys Dai-

nius Kunigėlis gegužės 11 d. susi-
laukė pirmagimio Jorio.

Liepos 12 d. policistozę iš mamos 
(Ritos Žvirblienės) paveldėjusi Ro-
berta Dambrauskienė (buvusi Vil-
niaus skyriaus pirmininkė) susilau-
kė pirmagimės dukrytės Gretos.

Vilniaus skyriaus likimo draugai 
nuoširdžiai sveikina tėvelius ir linki 
Gretutei ir Joriukui augti sveikiems, 
laimingiems ir džiuginti tėvelių šir-
dis.

„Kauno Gyvasties“ 
komanda keliavo 
baidarėmis
Asta Zabilavičiūtė, 
KKNLD „Kauno Gyvastis” narė

Kiekviena upė turi savo nuotaiką, 
savo istoriją. Pernai metais plaukiant 
baidarėmis Merkiu buvo daugiau 
kliūčių ir iššūkių. Šiemet – Šventoji. 
Ji – gana sekli, rami upė. Šventosios 
vagoje daug žalių salelių, puikiai 
tinkančių priplaukti baidarėmis, pa-
ilsėti, išsimaudyti ir užkąsti. Krantai 
sutvarkyti, įrengtos poilsiavietės su 
mediniais suolais, tad karštą vasaros 
dieną sutikome daug besimaudan-
čių. Juokėmės, kad netgi pavojinga 
plaukti, kai viduryje mūsų „greitke-

lio“ tiek daug „pėsčiųjų kėglių“.
Mūsų aktyvaus poilsio mėgėjų 

gretos kasmet darosi vis didesnės ir 
įvairesnės. Šįkart jas papildė du drą-
sūs šuniukai. Turėjome ir nuotykių 
– kam kanoja išplaukė be pagrindi-
nio kapitono, vėliau apvirto, o kelei-
viams su visu bagažu teko privers-
tinai išsimaudyti, kas vidury upės 
pametė drabužius... Vasariškas oras 
mus lepino, plaukėm atsipalaidavę, 
niekur neskubėjome.

Stovyklavietę įsirengėme „Sida-
brinės pievos“ poilsiavietėje. Pa-
lapinių statymas buvo galvosūkiu 
visiems: kaipgi jas sutverti, kad ne-
liktų „bereikalingų“ dalių? 

Kelionė baidarėmis neišvargino, 
tad krante aktyviai pramogavome. 
Šeimininkas užkūrė medinę pirte-
lę, prileido iš upės vandens, užkaitė 
kubilą. Vaikai dūko su pilnais van-
dens balionais. Bet didžiausios ais-
tros liejosi tinklinio aikštelėje, kur 
virė tikra kova! Žaidėme kaip kas 

mokėjom – rankom, kojom, galva. 
Aukodamiesi už komandą virtome į 
smėlį, lipom į dilgėles, o po varžybų 
sukaitę ir smėlėti nėrėme į Šventą-
ją. Jaukioje medinėje pavėsinėje ne-
pamiršome atšvęsti mūsų mylimos 
„Kauno Gyvasties“ skyriaus pirmi-
ninkės Irmos gimtadienio. Iš visos 
širdies traukėme „Ilgiausių metų“.

Poilsiavietės šeimininkai mumis 
puikiai rūpinosi: pastatė papildomų 
palapinių, kasdieną valgėme kara-
liškai skaniai ir sočiai, o paskutinį 
vakarą mums buvo patiekta šviežios 
žuvienės. Visgi pabijoję žadamo lie-
taus ir įkyrių uodų antrąjį vakarą jau 
skirstėmės namo. Nakčiai palikome 
tik drąsiausių stovyklautojų kompa-
niją. 

Manau, dabar nei vienas iš mūsų 
nebeįsivaizduos tikros vasaros be 
upės, baidarių ir linksmų draugų 
kompanijos. Ačiū organizatoriams 
už puikias, poilsio ir  geros nuotai-
kos kupinas, dienas.
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Kelionė į Anykščius
Ilona Masaitienė, 
asociacijos ,,Gyvastis“ Marijampolės 
skyriaus projektų koordinatorė                                                                               

Ankstyvą birželio rytą mes, Vilka-
viškio ir Marijampolės ,,Gyvasties‘‘ 
skyrių nariai, jau ketvirtąjį kartą su-
siruošėme į kelionę. Kelionės taiki-
niu šį kartą pasirinkome legendomis 
apipintus, Šventosios ir Anykštos 
upių santakoje įsikūrusius Anykš-
čius, menančius Lietuvos valstybės 
galybę. XIII a. čia stovėjo valstybės 
kūrėjo Mindaugo pilis – Voruta. Šia-
me mieste gimė ir augo garsūs mūsų 
tautos rašytojai ir kultūros veikėjai: 
A. Baranauskas, A.Vienuolis, J. Bi-
liūnas. 

Turėjome paskubėti, kad suspėtu-
me į dešimtą valandą prasidedančią 
edukacinę programą ,,Duonutės ke-
lias‘‘, kuri vyko Arklio muziejuje. 
Prie senovinės pirkios pasitikusi 
šeimininkė Rita svetingai pakvietė 
vidun. Susėdę už ilgo medinio stalo 
klausėmės pasakojimo, kaip anks-
čiau duonelė buvo garbinama, su-

sipažinome (vyresnieji tik prisimi-
nė) su duonos kepimo tradicijomis, 
įvairiais buities rakandais, jų paskir-
timi. Vėliau iš kubile užminkytos 
tešlos kiekvienas formavome savo 
duonos kepalėlį (kai kas pirmą kartą 
gyvenime).

Kol mūsų duonutė kepė, pasi-
vaikščiojome po muziejų. Apžiūrė-
jome žemės dirbimo padargus, arklio 
gadynės transporto priemones, seno-
vines karietas. Amatus demonstravo 
audėja, kalvis, medžio drožėjas. Kai 
sugrįžome atgal į pirkelę, mūsų laukė 
senoviški pietūs su karštomis bulvė-
mis, keptomis toje pačioje krosnyje, 
kvepėjo kaimiški lašinukai, žolelių 
arbata su sūriu ir medumi. Papieta-
vę, pasiėmę savo rankomis sufor-
muotą šiltą duonos kepalėlį, padėko-
ję sodybos šeimininkei, pajudėjome 
„Laimės žiburio“ link.

„Laimės žiburys“ – tai Biliūno 
antkapinis paminklas. Kopėme į 
aukštą statų kalną, stengdamiesi ne-
atsisukti ir nepažvelgti atgal, kad, 
pasak legendos, akmenimis nepa-
virstume. Kaip maži vaikai skaičia-
vom laiptelius... 

Sugrįžę į autobusą, dainavome E. 
Kučinsko atliekamą dainą „Laimės 

žiburys“, tad beveik nepajutome, 
kaip privažiavome AB „Anykščių 
vynas“. Apžiūrėję gamybos procesą 
ir pasiklausę įdomių pasakojimų, 
buvome pakviesti į vyno degusta-
cijų salę. Kol mėgavomės naujausių 
vynų aromatais, kartu važiavę jau-
nieji kelionės dalyviai laiką leido 
vienintelėje Lietuvoje įrengtoje va-
saros rogučių trasoje.

Kokie gi Anykščiai be velnio 
nešto ir pamesto Puntuko akmens? 
Juokavom, jeigu atvažiavai į Anykš-
čius ir nepamatei Puntuko, vadinasi 
nebuvai Anykščiuose. Tad šį gam-
tos paminklą būtinai aplankėm. Va-
žiuojant namų link sustojome prie 
miesto puošmenos – Šv. Apaštalo 
Mato bažnyčios. Nustebino bažny-
čios bokštų aukštis, paveikslai, sti-
klo vitražai. 

Nors atsisėdus į autobusą jautė-
si malonus nuovargis ir daina nebe 
taip darniai skambėjo, tačiau visų 
akyse ir veiduose švietė šypse-
na – juk taip turiningai praleidom 
šią vasaros dieną! Daug pamatėm, 
visur laiku suspėjom ir saugiai su-
grįžome namo. Ačiū šauniam mūsų 
vairuotojui. Pakeliui namo jau kū-
rėme planus kitai išvykai. 
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„Kauno Gyvastis” 
vėl keliauja po Lietuvą

 
Gaiva Vilkevičienė, KKNLD 
„Kauno Gyvastis“ tarybos narė

Nuostabų liepos mėnesio savait-
galį „Kauno gyvasties“ nariai su-
siruošėme į Aukštaitiją aplankyti 
Rokiškį ir Biržus. Rokiškyje aplan-
kėme restauruotus 1801 m. grafo 
Ignoto Tyzenhauzo pastatytus dvaro 
rūmus, apžiūrėjome liaudies meni-
ninko skulptoriaus Liongino Šepkos 

parodą. Rūmuose dalyvavome pro-
gramoje „Sūrio kelias“, kurios metu 
sužinojome apie sūrio pavadinimo 
kilmę, senovinę ir šiuolaikinę sūrių 
gamybos technologiją. Ragavome 
keturių rūšių fermentinio („Mon-
tekampo“, „Gouda“, „Mozarella“, 
„Rokiškio sūris“), balto varškės 
sūrio, vaišinomės čiobrelių arbata. 
GARDU buvo! Pasivaikščiojome po 
Rokiškio miestą.

Biržuose aplankėme Biržų pilį, 
dalyvavome biržietiško alaus de-
gustacijoje, aplankėme Astravo 
dvarą ir parką. Dabar rūmai restau-
ruoti, prie įėjimo akį traukia stovin-
čios dekoratyvios betoninės liūtų 

skulptūros (autentiškos rūmų skulp-
tūros puošia Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus prieigas Kaune).

Visi buvome girdėję apie karsti-
nių procesų padarinius Biržų rajone 
– smegduobes, tačiau gyvai pama-
tėme pirmą kartą. Taip pat apžiūrė-
jome Karvės olą – giliausią Lietu-
voje karstinę įgriuvą, perėjome tiltu 
per Astravo ežerą.

Pavargę, bet su gausybe gerų 
įspūdžių grįžome į Kauną. Dar pa-
keliui namo pradėjome planuoti 
naujas išvykas. Kviečiame neužsi-
sėdėti namuose, prisijungti ir kar-
tu su mumis keliauti po nuostabių 
mūsų kraštą. 

Sunku parodyti 
savo gerumą
Konstancija Valiukienė, 
asociacijos „Gyvastis“ Vilniaus 
skyriaus narė

Sunkia liga susirgusio žmogaus 
gyvenimo kokybė priklauso ne tik 
nuo šiuolaikinio gydymo, bet ir nuo 

jo psichologinės būklės. Netekęs 
buvusių darbo draugų, tapęs našta 
artimiesiems, žmogus pasijunta vie-
nišas ir nelaimingas. Bendravimas 
su panašaus likimo asmenimis pa-
deda atgauti gyvenimo džiaugsmą. 
O jei dar atsiranda galimybė išvykti 
iš namų, pakeisti aplinką ir sulaukti 
kvalifikuotos psichologo pagalbos, 
gyvenimas labai pragiedrėja.

Prieš keletą metų žurnalistė ma-
nęs paklausė, ar dializės metu ben-
draujame tarpusavyje, dalijamės 

savo patirtimi. Tuo metu tegalėjau 
atsakyti, kad  atvykę į dializės centrą 
pasisveikinam ir tuo bendravimas 
baigiasi. Šiandien situacija jau kito-
kia. Įvairūs asociacijos „Gyvasties“, 
dializės centro B/Braun organizuoja-
mi renginiai subūrė mus į kolektyvą. 
Jau nebeesame svetimi vienas kitam, 
kalbamės, dalinamės džiaugsmais ir 
rūpesčiais.

Šiemet Šventojoje susitikome 
asociacijos „Gyvastis“ organizuoto-
je stovykloje, į kurią iš įvairių šalies 
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miestų atvyko dializuojami pagyve-
nę arba regėjimo sutrikimų turintys 
pacientai. Daugelis iš mūsų buvome 
nepažįstami, savo problemas vieni 
bandantys spręsti žmonės. Jau pir-
mosios dienos vakarą pasijutome 
esantys vienas kolektyvas. Už tai tu-
rime dėkoti mūsų gerai pažįstamam, 
mylimam ir gerbiamam psichologui 
Anicetui Suchockiui. 

Psichologo pateiktos užduotys, 
kurioms atlikti reikėjo kolektyvi-
nių pastangų, suvienijo mus nepa-
prastai greitai. Įdomu tai, kad kai 
kuriems sunkiausia užduotimi tapo 
Aniceto paskelbta gerumo diena. 
Kiekvienas iš mūsų burtų keliu iš-
rinktam kitam grupės nariui   per 

dieną turėjo padaryti kažką malo-
naus – taip parodyti savo gerumą. 
Slapta, tik su užrašu, kam skirti, 
buvo dovanojami saldainiai, gėlės, 
pajūryje surinktos kriauklelės ar 
gintaro gabalėliai. Dienos pabai-
goje aptarėme ir spėliojome (daž-
niausiai neatspėdami), kas mums 
ir kokiu būdu parodė savo gerumą. 
Paaiškėjo, kad su šia užduotimi ne-
susidorojo kai kurie grupės vyrai, 
niekaip  nesuradę savo gerumui 
konkrečios išraiškos. Tačiau bū-
tent šią dieną pamatėme, kaip net 
maža smulkmena, pasakytas geras 
žodis gali ilgam pakelti kitam nuo-
taiką. Tikiuosi, kad dabar gerumo 
krislelius vieni kitiems dalinti esa-

me pasiruošę visą laiką, ne tik vyk-
dydami paskirtas užduotis.

Labai vertiname tokias stovy-
klas, kur galime pakalbėti apie 
savo sveikatos problemas, sužinoti 
kitų rūpesčius, dalintis patirtimi. 
Psichologo padedami tarsi iš naujo 
mokomės bendrauti, išsiskiriame 
ramesni  ir geresni. Esame dėkin-
gi organizatoriams – asociacijos 
„Gyvastis“ valdybos nariams, Ne-
įgaliųjų Departamentui ir Savi-
valdybėms už finansinę paramą. 
Džiaugiamės stovyklų vadovių 
Aušros Degutytės ir Ninos Bele-
chovos bei psichologo Aniceto 
Suchockio sukurta gera nuotaika ir 
visokeriopa pagalba.

Įspūdinga „Gyvasties“ 
stovykla Šventojoje
Irma  Subačienė, asociacijos
„Gyvastis“ Marijampolės skyriaus narė

Rugpjūčio 7–11 dienomis Šven-
tojoje vyko asociacijos „Gyvastis“ 
organizuota vaikų stovykla. Į šią 
stovyklą pirmą kartą buvo pakviesta 
ir mano dukrytė Ugnė, kuri serga ke-
penų ligomis ir laukia kepenų trans-
plantacijos.

Į stovyklą išsiruošėme aš, dukra 
ir vyriausias sūnus. Pirmąją dieną 
buvome gana nedrąsūs, stengėmės 
susipažinti su kitais stovyklautojais. 
Stovyklos vadovės Aušros Degutytės 
dėka puikiai adaptavomės kitų sto-
vyklautojų tarpe. Mums labai patiko 
užsiėmimai su psichologu, įvairūs 
žaidimai. Ugnytei ypač patiko „At-

virkštukų“ teatro pasirodymas, kurio 
metu buvo labai linksma. Stovyklau-
tojai netgi pasveikino mano dukrytę 
su 10-uoju gimtadieniu. 

Stovykloje Ugnė pamatė, kad yra 
ir daugiau vaikučių, kurie serga ke-
penų ar inkstukų ligomis. Kai ku-
riems jau yra persodinti organai, kiti 
vis dar laukia transplantacijos. Aš 
pati šioje stovykloje pabendravusi su 
kitų ligoniukų tėvais, gavau daugiau 
informacijos apie organų transplan-
tacijos ypatumus, sunkumus su ku-
riais gali tekti susidurti. Man buvo 
suteikta vilties, kad viskas bus gerai, 
tik reikia tikėti ir nenusivilti. 

Smagu buvo stebėti dukrytę, rū-
pestingai, kartu su kitais vaikais ga-
minančią aitvarą. O kokia ji linksma 
buvo paleisdama jį į dangų! Tą aki-
mirką ji buvo pamiršus skausmus, 
blogą nuotaiką, nerimą dėl ateities. 
Plati šypsena jos veide tarsi sakė, 
kad viskas bus gerai, tik reikia labai 
labai tikėti.

Smagi vasara
Rima Petrolienė, asociacijos 
„Gyvastis“ Klaipėdos skyriaus narė

Ankstyvą rugpjūčio 6-osios rytą 
Klaipėdos skyriaus „Gyvasties“ na-
riai rinkosi prie UAB „Nefridos“ 
klinikos. Laukė smagi iškyla į netoli 
Kintų įsikūrusį Mingės kaimą, pas-
taruoju metu dar ir Minijos vardu 
vadinamą. Dalis iškylautojų važiavo 
bendru autobusiuku, kiti savo trans-
portu atvyko iš Telšių, Šilutės, Aglo-
nėnų, Vėžaičių. Taip susirinko visai 
nemažas pulkelis. 

Kaimelį pasiekėme maždaug po 
valandos. Laikas netruko prabėgti 
besišnekučiuojant. Mus  svetingai 

priėmė Bulavino sodybos šeiminin-
kai. Išsiskirstėm po dviviečius ar 
triviečius kambariukus ir skubėjome 
įsikurti. Vėliau susėdom pakalbėti 
apie „Gyvasties“ klubo reikalus, ap-
svarstyti tolimesnį poilsio planą. 

Buvo nutarta paplaukioti laiveliu, 
kurio kapitonas – sodybos šeiminin-
kas. Nors nuotaiką bandė sugadinti 
prasidėjęs lietutis, bet pajutęs mūsų 
ryžtą bet kokia kaina gerai praleis-
ti laiką, susigėdo ir spruko tolyn. 
Plaukėme Minijos ir Upaitės upė-
mis, siekėm Kuršių marias, grožė-
jomės Ventės ragu, ten gyvenančiais 
paukščiais, gražiomis pakrantėmis. 
Šūksniais ir mojavimais sveikinome 
praplaukiančius laivelius. 

Po dviejų valandų pasiplaukioji-
mo, kupini gerų emocijų ir pakilios 
nuotaikos, grįžome į krantą. Jau bu-

vome alkani, tad vyrai puolė kepti 
šašlykų, o moterys ruošti stalą. Pa-
sitikėję vyrų kulinariniais gabumais 
moterys nenusivylė – šašlykai buvo 
gardūs ir sultingi. 

Netrukus šeimininkai pakvietė vi-
sus į pirtelę. Ramiai ant suolų šiluma 
besimėgaujančias moterytes staiga 
įbėgęs mūsų vairuotojas Arūnas pra-
dėjo šlakstyti šaltu vandeniu. Matyt, 
tikėtasi, kad mes išsigąsime ir iš-
bėgiosime. Tačiau mums ši „proce-
dūra“ visai patiko‚ tad klegėdamos 
ir spygaudamos sėdėjome toliau ir 
„laktų“ neužleidome. Kadangi pirte-
lė nedidelė, ėjome maudytis grupe-
lėmis. Bene kiekvienoj atsirasdavo 
savas pirties žinovas, tad išbandėme 
daug ir skirtingų „pirtinimosi“ me-
todų. Iki valiai pasimėgavę pirties 
malonumais ir išraudę nuo susikau-
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pusio energijos pertekliaus, ją išlieti 
panorom šokių sūkury, tad surengėm 
diskoteką. Vėliau – kas miegot, kas 
dar šokt ar dainuot. 

Rytas buvo saulėtas. Kėlėmės. O 
vyrai jau nešė pagautą žuvį, kaitė di-
džiulį katilą ir virė žuvienę. Kiti irgi 
laiko veltui neleido: kas suposi, kas 
mėtė krepšinio kamuolį, kas žaidė su 
sodybos šuniukais. 

Po sočių pusryčių patraukėme 
namų link. Pakeliui dar užsuko-
me į Dreverną, apžiūrėjom jaukią 
prieplauką, joje stovinčias jachtas. 
Vairuotojas Arūnas pasiūlė užsuk-
ti į Vilhelmo restoraną, kur aukštai 
įrengtoje terasoje atsivėrė nuostabūs 
gamtos vaizdai. Tokioje aplinkoje ir 
kava skanesnė, ir ledai skalsesni. 

Namo grįžome patenkinti smagia 
iškyla, geros nuotaikos, ilgam pasi-
sėmę teigiamų emocijų.

Rugpjūčio 22 d. Palangoje buvo 
surengta vasaros stovykla Klaipėdos 
skyriaus ligoniams. 10 žmonių il-

sėjosi privačiame sektoriuje. Jiems 
buvo apmokėtos maitinimo, pragy-
venimo išlaidos, kam reikėjo, dia-
lizavosi UAB „Nefronas“ klinikoje. 

Mums pasisekė – beveik visos 
stovyklos dienos buvo gražios, tad 
pramogų netrūko: dienos metu – 
saulės vonios pajūryje, atrakcionai, 
Botanikos sodas, Gintaro muziejus, 
koncertai, naktį – pasivaikščiojimai 
naktine Palanga. 

Rugpjūčio 24 d. buvo suorgani-
zuota ekskursija į Kretingos bažny-
čią ir vienuolyną. Mus pasitiko vie-
nas iš brolių, atsakingas už kultūrinę 
ir viešųjų ryšių veiklą. Jis papasako-
jo bažnyčios ir vienuolyno įkūrimo 
istoriją, aprodė į celę, kurioje broliai 
meldžiasi, diskutuoja; rūsius, ku-
riuose ilsisi žymių žmonių palaikai; 
taip pat nuotraukų galeriją, kurioje 
jau mirusių ir gyvų, savo darbais ne 
tik Kretingai, bet ir visai Lietuvai 
nusipelniusių, vienuolių atvaizdai.

Palikus rūsių šaltį buvo ypač malo-

nu mėgautis saulute vienuolių gyve-
namųjų patalpų kiemelyje. Vienuolis 
skaitė eiles, bendravo su susirinku-
siaisiais. Buvome pakviesti į brolių 
valgyklėlę, kur vėl klausėmės eilių. 
Išsiskiriant brolis linkėjo neliūdėti, 
nesileisti prislegiamiems kasdienių 
rūpesčių, mylėti artimą savo kaip ir 
save, išmokti džiaugtis ne tik dide-
lėmis gyvenimo dovanomis, bet ir 
smulkmenomis, pavyzdžiui, saulės 
pilna diena, praskrendančiu druge-
liu, tekančiu vandeniu... Iš Kretin-
gos grįžome dvasiškai pakylėti. 

Ačiū Irinai už suorganizuotą sto-
vyklą, kelionę, ačiū žmonėms, per-
vedusiems mūsų klubui 2 procentus 
savo gyventojų pajamų mokesčio. 
Būtent jų ir organizatorių dėka ga-
lime bent trumpam atitrūkti nuo 
kasdienių rūpesčių, išvykų metu su-
rengti savipagalbos grupes, kuriose 
dalinamės kovos su liga būdais. 

Žvejyba Suvalkijoje
Ilona Masaitienė, 
asociacijos „Gyvastis“ 
Marijampolės skyriaus narė

Rugsėjo 10-osios popietę žvejai 
mėgėjai rinkosi į netoliese Mari-
jampolės esančią a. a. Liongino 
sodybą. Kad žvejyba vyktų sklan-
džiai ir sąžiningai, dalyviai išsi-
traukė numeriukus ir pagal juos 
išsirikiavo tam skirtose vietose 
prie tvenkinio. Kai visi jau buvo 
pasiruošę meškeres ir visą žvejy-
bos inventorių, lygiai pusę penkių 
paskelbta varžybų pradžia. 

Ilgai laukti nereikėjo. Pirmoji 
žuvis užkibo alytiškiui Vincentui. 
Po jo laimikį traukti pradėjo ir kiti 
žvejai. Buvo ir tokių, kurie suga-
vę bijojo paimti spurdančią žuvį, 
kai kam reikėjo padėti slieką už-
kabinti, kai kam – užkibusią žuvį 

iš vandens ištraukti, o kai kurie 
darbavosi kaip tikri profesionalai. 
Kiekvieną sugautą žuvį labai at-
sakingai svėrė ir užrašinėjo Vitas. 
Ugnė stengėsi kiekvieną žveją su 
laimikiu nufotografuoti, o med. 
sesuo Neringa prižiūrėjo bendrą 
tvarką.

18 val. 30 min. Varžybų laikas 
buvo stabdomas. Susumavus rezul-
tatus paaiškėjo, kad žvejoti geriau-
siai sekėsi Vincentui iš Alytaus. 
Antrąją vietą iškovojo Jaunius iš 

Marijampolės, trečiąją – Beniaus 
anūkas Karolis (Marijampolė). Nu-
galėtojams buvo įteikti prisimini-
mo medaliai ir dovanėlės. 

Visi žvejai ir jų sirgalių ko-
mandos varžybas aptarinėjo prie 
garuojančios žuvienės. Kai kas pa-
sikaitino dūminėje pirtelėje ir išsi-
maudė tvenkinyje.

Dėkojame sodybos šeimininkei 
Vidai, kuri mus šiltai priėmė, žve-
jams ir jų palaikymo komandoms.
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Žygiai baidarėmis 
tampa tradicija

Šiemet „Gyvasties“ nariai jau 
ketvirtą kartą keliavo baidarėmis. 
Žygį, kaip visada, organizavo „Gy-
vasties“ tarybos pirmininkė Nina 
Balechova, padedama nepamainomo 
savanoriu Vlado Kopustino. 

Šiais metais gyvastiečiai išmėgi-
no sunkiausią maršrutą – plaukimą 
Ūlos ir Varėnės upėmis bei šiek tiek 
atsikvėpti leidusiu Merkiu. Kelionę 
sunkino begalinės medžių išvartos, o 

nuo gausaus lietaus pakilusios upės 
gąsdino tamsiais ir giliais duburiais. 
Atsipalaiduoti neleido ir nuolatiniai 
posūkiai – plaukiant nepaleido min-
tis: kas laukia už posūkio? Tai galėjo 
būti ir išlaužytų šakų sąnašos, be-
veik nepalikusios tarpo praplaukti, 
ir ištisi medžių kamienai, riogsantys 
nuo vieno kranto iki kito, ir netikė-
tos seklumos. 

Turbūt dar nebuvo tokio žygio, 
kurio metu neužkluptų lietus –jo 
paragaut teko ir šįkart. Laimei, ne-
daug. Ne vienas irkluotojas sušlapo, 
kai kurie net su visais drabužiais į 
vandenį pūkštelėjo, o kai kas ir prieš 
srovę pasiyrė. Vis tik smulkūs ne-

sklandumai neužgožė gerų įspūdžių, 
visi keliautojai vėl nekantraudami 
laukia vasaros ir žygio baidarėmis. 
Organizatorė Nina jau ir maršrutą 
suplanavo.

Džiaugiamės šiais tradiciniais 
tampančiais plaukimais. Dializuoja-
mi pacientai be „Gyvasties“ pagal-
bos galėtų išsiruošti į neilgesnį nei 
poros dienų žygį, o ir transplantuo-
tiems be paslaugių savanorių pagal-
bos, be suorganizuoto skanaus mais-
to bei šiltos nakvynės būtų sunku. 

Dėkojame organizatorei Ninai, 
projektą parėmusiems: Neįgaliųjų 
reikalų departamentui prie SADM ir 
UAB „Roche Lietuva“.

Iš spaudos
Jauno vyro krūtinėje 
plaka trečia širdis
www.lrytas.lt ,
V. Trainys, 2011 liepos 28 d.

„Gyventi norisi”, – vakar reani-
macijoje ištarė 25 metų kaunietis 
Nerijus Maskolaitis, atgaunantis jė-
gas po operacijos, perrašiusios Lie-
tuvos medicinos istoriją. Jis tapo 
pirmuoju žmogumi Baltijos šalyse, 
kuriam antrąkart persodinta širdis.

Kauno klinikose profesorius 

Rimantas Benetis donoro širdį 
N.Maskolaičiui persodino 2007 me-
tais. Tačiau jaunuoliui prieš pusmetį 
ėmė vystytis kraujagyslių liga. Me-
dikai nusprendė, kad vienintelė išei-
tis – darkart persodinti širdį. Joninių 
naktį N.Maskolaitis antrąsyk sulau-
kė neįkainojamos dovanos – širdies.

Taip pat rašė:
Antrą donoro širdį gavusį pacientą 

prižiūrinti kardiologė L.Jankauskienė: 
„Jo atstovaujama sporto šaka buvo len-
gvoji atletika“,  www.lrytas.lt, Jurgita 
Noreikienė, 2011 birželio 27 d.

www.kaunoaleja.lt, 
http://sveikata.diena.lt, 
http://kaunietis.lt, www.ve.lt, 

Baikerė Česonytė, 
skriedama motociklu, 
įkvepia laisvės vėjo
Alfa.lt, 
Snieguolė Dovidavičienė, 
2011 liepos 12 d. 

Paklausta, kaip reaguoja į pasaky-
mą, kad motociklininkai yra poten-
cialūs organų donorai, ant naujos, 
žvilgančios „Yamaha R6“ sėdusi 
Viktorija šypteli: „Na, kiekvienas turi 
teise galvoti taip, kaip nori... Bet, aiš-
ku, kad šitame pasakyme yra dalis 
tiesos. Jeigu motociklininkas elgiasi 
neatsakingai vairuodamas, tai.... Esu 
pasirašiusi organų donoro kortelę. Aš 
turėjau labai aiškią akistatą su mir-
timi, užtat puikiai suvokiu, kad po 
mirties man mano organų nereikės.“
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Dirbtinė ragena 
grąžino regėjimą
Alfa.lt, 2011 liepos 28 d. 

„5 tūkst. JAV dolerių būčiau ga-
lėjęs sutaupyti nebent per dešimt 
metų“, - sakė dėkingas 24-erių vy-
ras, po operacijos pirmą kartą savo-
mis akimis pamatęs savo ketverių ir 
pusantrų metų vaikus.

Profesorius Vytautas Jašinskas 
vasaros pradžioje Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto Medicinos 
Akademijos Akių ligų klinikoje atli-
ko operaciją. Per ją pacientui įdėtas 
Kerato (ragenos) protezas. Prieš še-
šerius metus per nelaimingą atsitiki-
mą visiškai regėjimo netekęs vyras 
šiandien mato viena akimi (jam re-
gėjimas atstatytas apie 30-40 proc.).

Taip pat rašė: 
http://sveikata.diena.lt, 
http://www.kaunoaleja.lt, 
http://www.15min.lt

Pacientas bandys 
atsistoti ant 
svetimų kojų
www.lsveikata.lt, 2011 liepos 16 d.

Ispanų medikai nauju įrašu papil-
dė  medicinos istoriją - Valensijos 

universitetinės klinikos gydytojai 
pirmadienį pranešė pacientui per-
sodinę abi kojas. Jaunuolis, kuriam 
buvo atlikta transplantacija, abiejų 
apatinių galūnių neteko per avariją. 
Pasak medikų, tai - pirma tokio po-
būdžio operacija pasaulyje. Ji buvo 
pradėta sekmadienio vakare, o baig-
ta pirmadienio rytą.

Pirmas replantacijos atvejis Lie-
tuvoje – 2005-siais

Prienų rajone gyvenančio Au-
driaus Česėko istorija - vieninte-

lis žinomas sėkmingas abiejų kojų 
replantacijos suaugusiam žmogui 
atvejis Lietuvoje. 

Po replantacijos vyras beveik pen-
kis mėnesius praleido Kauno klini-
kų medikų globoje. Vėliau kurį laiką 
turėjo dar pas juos lankytis. Tačiau 
atvykdavo be vežimėlio ar ramentų.

Dabar jau trejus metus vyras dirba 
operatoriumi kurą iš pjuvenų gami-
nančioje įmonėje. Prieniškiui pripa-
žintas 55 procentų darbingumas. 

Mes esam vieno 
kraujo ir vienų 
kepenų
http://www.palangostiltas.lt, 
Rasa Gedvilaitė, 2011 liepos 1 d.

Šventojiškiai Dagiliai prieš aš-
tuonerius metus susilaukė trečiojo 
vaiko – sūnelio Motiejaus, kuriam 

teko išgyventi itin sunkius išgyve-
nimus. Gimusiam mažyliui buvo 
diagnozuota gyvybei pavojinga liga 
– tulžies latakų atrezija, kuomet tul-
žies skystis nenuteka iš kepenų ir 
ima jas ardyti. Neveltui mama Jolita 
paminėjo, jog Motiejaus vardas iš 
hebrajų kalbos išvertus reiškia „Die-
vo dovaną“. Motiejus – pirmasis 
Lietuvoje vaikas, kuriam išgyventi 
padėjo dalies mamos kepenų per-
sodinimas. Praėjo šešeri metai nuo 
transplantacijos, o vaiko, kaip ir ma-
mos, savijauta atsispindi veiduose – 
jie atrodo laimingi.

Vienas donoras, 
palikdamas šį 
pasaulį, gali išgelbėti 
7 žmonių gyvybes
ligos.sveikas.lt,    
2011 rugpjūčio 30 d.

Yra gyvybiškai svarbūs organai, 
kurių transplantacija ne tik pageri-
na recipientų gyvenimo kokybę, bet 
visų pirma gelbėja gyvybę (širdis, 
inkstai (2), kepenys, plaučiai, kasa, 
plonosios žarnos). Taip pat gyvybiš-

kai svarbi yra kaulų čiulpų trans-
plantacija (atliekama tik iš gyvo 
donoro).

Katalikų bažnyčia pritaria neatly-
gintinam mirusio žmogaus audinių 
ir organų dovanojimui kitam žmo-
gui, kurį transplantacija gali išgel-
bėti nuo mirties. Katalikų nuomone, 
organų donorystė yra broliškos mei-
lės auka. Organų donorystei pritaria 
ir daugybė kitų religijų – musulmo-
nų, indų, graikų ortodoksų.

Organų donorystė Lietuvoje yra 
savanoriška ir neatlygintina, t.y., 
tuo neuždarbiaujama, o savo noru 
siekiama suteikti kitam žmogui ga-
limybę išgyventi
Sveikas.lt pritaria organų donorystei  

Pritariu 
organų 
donorystei
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