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MIELIEJI,
Didžiųjų metų švenčių – Šven-

tų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
tradiciškai mes vienas kitam lin-
kime ramybės, laimės ir džiaugs-
mo. Šie gražūs linkėjimai tinka 
visiems. Jie – tarsi universali 
kiekvieno žmogaus siekiamybė. 

Tačiau „Nefro Info“ skaityto-
jams šalia šių žodžių norėčiau 
pasakyti ir kai ką daugiau. Šven-
tos Kalėdos – stebuklų metas, ir 
jeigu ko nors labai trokštame ar 
laukiame, būtinai išsipildo. Pri-
simenu, daugelį kartų, kai inksto 
transplantacijos vykdavo šventi-
niu laikotarpiu ir operacijos su-
laukdavo net ir tie, kuriems ilgą 
laiką nepavykdavo gauti tinkamo 
transplantanto. Ar gali būti di-
desnė Kalėdų Senelio dovana už 
suteiktą progą pasveikti? 

Užversdami paskutinį praė-
jusių metų kalendoriaus lapelį 
mintyse peržvelgiame senuosius 
metus. Kokie jie buvo asociacijai 
„Gyvastis“, nefrologiniams ligo-
niams, gydytojams, slaugytojoms 
bei kitiems šios srities darbinin-
kams? Manau, kad neblogi. Plė-
tėsi hemodializės tinklas, akty-
viai vyko inkstų transplantacijos. 

Svariu žingsniu tapo dvi inksto 
transplantacijos iš gyvo donoro 
esant nesuderinamoms kraujo 
grupėms. Deja, žmogaus gyve-
nimas yra taip sutvarkytas, kad 
praradimai neišvengiami. Tačiau 
tenka pasidžiaugti, kad šviesių, 
džiugių ir net linksmų žinių pra-
ėjusiais metais buvo daugiau 
negu blogų. 

Be jau mano minėtų tradici-
nių palinkėjimų didžiųjų metų 
švenčių proga, nuoširdžiausiai 
visiems linkėčiau sveikatos, iš-
tvermės ir vilties. Norisi tikėti, 
kad 2012 metai nelyginant Morę 
išvarys iš Lietuvos krizės šmė-
klą. Kas, jei ne Drakonas turi 
nugalėti tą pamėklę? Dializuo-
jamiesiems noriu palinkėti len-
gvų dializių, o transplantuotiems 
– mažiau atmetimų, o vien tik 
sklandžių prigijimų. Gydytojams 
ir slaugytojoms – kantrybės ir 
profesinės sėkmės. 

O mes, kurie esame sveiki, pri-
valome prisiminti, kad nevalia 
savo organų atiduoti sliekams – 
juos turime atiduoti žmonėms ir 
dovanoti jiems antrą gyvenimą!

Profesorius Balys Dainys
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    Pirmoji skiltis

Lapkričio 9 d. Seimo parodų ga-
lerijoje buvo pristatyta asociacijos 
„Gyvastis“ fotografijų paroda „Už 
gyvybę“. Asociacija „Gyvastis“ jun-
gia žmones, kurių gyvybę gali iš-
gelbėti organo transplantacija arba 
kuriems tokia operacija jau atlikta.  
Tarp jų nemažai jaunų žmonių ir net 
visai mažų vaikų.  Parodos fotografi-
jose – žmonių, gyvenančių persodin-
tos širdies, inkstų, kepenų, plaučių 
dėka, portretai.  Pagrindinis parodos 
„Už gyvybę“ tikslas – padėkoti do-
norų šeimoms, kurių apsisprendimas 
paaukoti mirusių artimųjų organus 
transplantacijoms, išgelbėjo kitų 
žmonių gyvybes. 

Parodos globėja Seimo Pirmi-
ninkė Irena Degutienė pradėdama 
renginį papasakojo, kad organų do-
norystės ir transplantacijų tema jai 
asmeniškai yra labai jautri.  Dirb-
dama gydytoja reanimatologe Sei-
mo Pirmininkė yra susidūrusi su 
tuo metu dar nelabai įprastu gydy-
mo būdu – organų transplantacija.  
„Tačiau gyvenimas nestovi vietoje 
ir per šiuos metus aš matau, kiek 
daug Lietuvoje yra išgelbėtų žmo-
nių, kurie gyvena visavertį gyveni-
mą“, – sakė Irena Degutienė. Pri-
statydama parodą Irena Degutienė 
padėkojo asociacijai „Gyvastis“ 
už jos švietėjišką veiklą ir organi-
zuotumą.  Seimo Pirmininkė sakė, 
kad visuomenei lengviau suprasti, 
kai apie organų donorystę ir organų 
persodinimų operacijas kalba ne tik 
medikai, bet ir transplantuoti žmo-

nės bei jų artimieji. 
Taip pat renginio dalyvius pasvei-

kino bei sėkmės kilniuose darbuo-
se palinkėjo Socialinės apsaugos ir 
darbo ministras Donatas Jankauskas. 
Tuo tarpu Seimo Sveikatos reikalų 
komiteto pirmininkas Antanas Ma-
tulas, papasakojo, kad pats kortelę 
užpildė kartu su a. a.  monsinjoru 
Kazimieru Vasiliausku 2000-aisiais 
metais.  Komiteto pirmininkas kvie-
tė televizijas prisidėti prie organų 
donorystės propagavimo, nemoka-
mai transliuojant socialinę reklamą, 
pavyzdžiui, renginio metu parodytus 
„Gyvasties“ filmukus. 

Kunigas Ričardas Doveika, taip 
pat turintis donoro kortelę, sakė, kad 
organų donorystė – „tai savęs dova-
nojimo aktas, savo gyvasties pratęsi-
mas kitame“. O menininkė Nomeda 
Marčėnaitė, kuri jau prieš keletą 
metų yra užpildžiusi anketą donoro 
kortelei gauti ir sukūrusi nemažai 
laidų apie organų donorystę, kvietė 
valdžios vyrus daryti kažką esminio, 
kad būtų pasiektas „persilaužimas“ 
žmonių sąmonėje. Dar kitų Lietuvo-
je žinomų žmonių mintis apie orga-
nų donorystę parodos dalyviai galė-
jo išgirsti pirmą kartą pristatytame 
asociacijos „Gyvastis“ video siužete 
„Žymūs žmonės apie donorystę“. 

Renginio metu žmonės, gyvenan-
tys persodintų inkstų, širdžių, ke-
penų dėka, pristatė rūbų dizainerės 
Gabrielės Januškevičiūtės marškinė-
lius iš kolekcijos DONO. Vilnietis 
Rimvydas, gyvenantis su persodinta 

širdimi, dėkojo donoro šeimai už 
gyvenimą ir galimybę auginti sūnų. 
Su persodintu inkstu gyvenantys 
jaunuoliai – šiaulietė Indrė ir Valde-
maras iš Vilniaus – už visavertį, nuo 
dializės procedūrų nebepriklausomą 
gyvenimą taip pat dėkojo donoro ar-
timiesiems. Penkiametis kaunietis 
Tadukas padėkojo mamai, kuri pa-
aukojo jam dalį savo kepenų.  Tuo 
tarpu vilnietis Gintaras, taip pat gy-
venantis persodintų kepenų dėka, už 
gyvenimą yra dėkingas donoro šei-
mai – jei ne jų apsisprendimas do-
vanoti mirusiojo organus transplan-
tacijai, Gintaro jau nebebūtų gyvo. 

Marškinėlius su inkstų atvaizdais 
dėvėjo ir dvi jaunos mamos: Nijolė 
iš Varėnos, 14 metų gyvenanti su 
persodintu inkstu, ir Laimutė iš Aly-
taus, kuriai inkstas persodintas prieš 
4 metus. Jos donorų šeimoms dėkojo 
ne tik už savo, bet ir už savo vaikų 
gyvenimą. Nijolė prieš tris metus su-
silaukė sūnaus Eriko, o Laimutės sū-
nelis Nojus gimė prieš 7 mėnesius. 

Renginio dalyviai noriai rinkosi 
dailininkių Alicijos Makovskos-Šir-
vinskienės ir Karolinos Ananevos 
specialiai „Gyvasčiai“ sukurtus at-
virukus, skirtus organų donorystei 
propaguoti: kiekvienas išsiunčiantis 
šiuos atvirukus draugams ar artimie-
siems prisideda prie gyvybės gran-
dinės, kurią asociacija „Gyvastis“ 
pradėjo pernai. Renginio metu at-
sirado ir norinčių užpildyti donoro 
kortelę – jiems padėjo Nacionalinio 
transplantacijos biuro medikai. 

Asociacijos „Gyvastis“ 
paroda „Už gyvybę“ – 
padėka donorų šeimoms
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Kiekvienas asmuo kartu su per-
sodintu organu gauna ir atsakingą 
užduotį – teisingai vartoti paskirtus 
medikamentus.  Apie jų vartojimą 
daug sužinote dar gulėdami ligoni-
nėje, likusi dalis būtinų žinių ir įgū-
džių ateina su laiku. 

Ką turite įsidėmėti apie vaistų 
vartojimą:

• Etinį (patentinį) ir generinį 
pavadinimus. Etiniai vaistai yra su-
kurti pagal naują, užpatentuotą for-
mulę, ir juos sukūrusi kompanija turi 
išskirtines teises patento galiojimo 
laikotarpiu pardavinėti šiuos vais-
tus. Generinis vaistas yra toks, kurio 
veikliųjų medžiagų kiekybinė ir ko-
kybinė sudėtis bei farmacinė forma 
yra tokia pati kaip ir etinio prepara-
to. Generinį vaistą galima pavadinti 
etinio vaisto „kopija“, kurią galima 
pardavinėti pasibaigus etinio prepa-
rato patento galiojimo laikotarpiui. 

• Kokiu tikslu naudojamas kie-
kvienas vaistas. Tas pats vaistas 
neretai gali būti skiriamas dėl skir-
tingų priežasčių. Turėtumėte visada 
žinoti, kodėl Jums skirtas konkretus 
medikamentas. 

• Kaip atrodo kiekviena tabletė 
ar kapsulė. Turėtumėte kiekvieną 
vaistą atskirti pagal jo spalvą, for-
mą ir dydį. Nemažai medikamentų 
atrodo panašiai, ir tik mažos detalės 
juos skiria vieną nuo kito. Atidžiai 
apžiūrėkite savo vartojamus vaistus, 
kad būtumėte tikri, jog išgersite rei-
kiamą vaistą. 

• Kada išgerti kiekvieną vaistą. 
Kai kurie medikamentai, pvz., ta-
krolimas ir ciklosporinas kasdien 
turi būti išgeriami tuo pačiu laiku, 
kad kraujyje būtų pastovi šių vaistų 
koncentracija. Atsiminkite, kokiu 

laiku Jums reikia išgerti kiekvieną 
vaistą. Su gydančiu gydytoju sude-
rinkite Jūsų dienotvarkei tinkantį 
vaistų gėrimo režimą. 

• Kaip naudoti kiekvieną vaistą. 
Dauguma vaistų skiriami tabletės ar 
kapsulės pavidalu. Kai kada, ypač 
vaikams, tabletės gali būti sulau-
žomos ar sutrupinamos, o susidarę 
milteliai sumaišomi su sultimis ar 
vandeniu. Tiksliai išsiaiškinkite 
kiekvieno vaisto vartojimą. Kai ku-
rios tabletės ir kapsulės negali būti 
laužomos ar smulkinamos, nes tai 
sumažina jų efektyvumą. 

• Kiek ilgai kiekvienas vaistas 
bus skiriamas. Kai kurie medika-
mentai, pvz., antibiotikai, skiriami 
tik 7 – 14 dienų. Kiti, pvz., slopi-
nantys persodinto organo atmetimą, 
skiriami visą gyvenimą ar perso-
dinto organo veikimo laiką. Kartais 
vaistai gali būti keičiami kitais dėl 
atsiradusių komplikacijų ar pašali-
nio poveikio. 

• Dažniausiai pasitaikančius 
pašalinius reiškinius. Kiekvienas 
vaistas gali sukelti jam būdingą ša-
lutinį poveikį, tačiau jie pasireiškia 
ne kiekvienam ligoniui. Turėtumėte 
žinoti dažniausius vaisto pašalinius 
poveikius ir kaip juos sumažinti ar 
pašalinti. 

• Kitas vaistų vartojimo instruk-
cijas. Kai kurie vaistai turi būti iš-
geriami su maistu, nevalgius arba jų 
negalima išgerti kartu su tam tikrais 
kitais medikamentais. Aptarkite vi-
sus vaistų vartojimo ypatumus su 
savo gydytoju. 

• Ką daryti pavėlavus laiku iš-
gerti vaistus arba pamiršus tai 
padaryti. Jei laiku neišgėrėte savo 
vaistų, nes pamiršote arba negalė-
jote to padaryti dėl vėmimo ar kitų 

priežasčių, paskambinkite jus pri-
žiūrinčiam gydytojui. Jis, atsižvel-
gęs į Jūsų sveikatos būklę, patars ką 
daryti. 

• Kaip įsigyti vaistus. Dauguma 
po transplantacijos naudojamų vaistų 
yra brangūs ir specifiniai, jų nerasite 
kiekvienoje vaistinėje. Dažniausiai 
šiuos vaistus galite įsigyti transplan-
tacijos centruose ar arti jų esančiose 
vaistinėse. Pasiklauskite savo gydy-
tojo, kur prekiaujama Jums reika-
lingais vaistais. Potransplantaciniai 
medikamentai yra visiškai ar didžią-
ja dalimi kompensuojami. 

Patarimai, vartojantiems po-
transplantacinius vaistus. 

Paskambinkite ar keipkitės į Jus 
prižiūrintį gydytoją, jeigu:

• Negalite išgerti vaistų dėl pyki-
nimo, vėmimo ar blogos savijautos. 

• Stipriai viduriuojate (dėl to vais-
tai neįsisavina į organizmą). 

• Pamiršote išgerti vaistus ar pra-
leidote kelias dozes. 

• Vaistų pavadinimas ar pakuotė 
skiriasi nuo anksčiau naudotųjų. 

• Pasireiškia neįprasta reakcija į 
vaistus ar pašalinis poveikis. 

• Norite vartoti paracetamolį (ace-
taminofeną) dėl karščiavimo. 

• Norite vartoti be recepto par-
duodamus vaistus nuo peršalimo, 
kosulio, maisto papildus, augalinius 
preparatus bei kitus vaistus, kurių 
vartojimo nesate aptarę su gydančiu 
gydytoju. 

• Dėl kitų ligų Jums skiriami nau-
ji medikamentai. 

Vaistų vartojimo režimą suderin-
kite su savo kasdienine dienotvarke:

• Aptarkite vaistų vartojimo grafi-
ką su savo gydytoju. Patogus laikas 
ir tvarkaraštis padidina reguliaraus 

Vaistų vartojimas 
po transplantacijos
Pagal A Guide to your health care after kidney transplantation, 
parengė Edita Saukaitytė
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ir tvarkingo medikamentų vartojimo 
tikimybę. 

• Kai kuriems ligoniams vaistus 
laiku išgerti padeda surašytas ar at-
spausdintas tvarkaraštis. 

• Naudokite specialias dėžutes, į 
kurias galima sudėti paros ar visos 
savaites vaistų dozę. 

• Nusistatykite garsinį priminimą 
telefone ar žadintuvą tuo metu, kada 
turite išgerti vaistus. 

• Visada su savimi turėkite lape-
lį su savo vaistų vartojimo tvarka-
raščiu ir dozėmis. Toks lapelis gali 
praversti lankantis pas gydytoją ar 
pakliuvus į skubios pagalbos skyrių. 

Vaistų laikymas
• Saugokite vaistus originaliose 

uždarose pakuotėse.  Jei turite vaistų 
laikymo dėžutę, laikykite ją uždary-
tą. 

• Laikykite vaistus vėsioje sauso-
je vietoje, saugokite nuo tiesioginių 
saulės spindulių. Vonia nėra tinka-
ma vieta vaistų saugojimui, kadangi 
joje esanti drėgmė gali paveikti kai 
kurių medikamentų efektyvumą. 

• Nelaikykite vaistų šaldytuve, jei 
tai nenurodyta jų informaciniame la-
pelyje. 

• Įsitikinkite, kad vaistai nepasie-
kiami vaikams ir naminiams gyvū-
nams. 

• Visuomet su savimi nešiokitės 
bent vieną visų vartojamų medika-
mentų dozę.  Taip būsite tikri, kad 
juos išgersite laiku, jei netikėtai ne-
grįšite namo. 

Po organų transplantacijos var-
tojami medikamentai

Šiame skyrelyje aprašomi daž-
niausiai po inksto transplantacijos 
skiriami vaistai. Trumpai aptaria-
mas kiekvieno medikamento po-
veikis, dozės, dažniausi pašaliniai 
poveikiai ir kita svarbi informacija. 

Medikamentai, skirti išvengti 
inksto atmetimo.

Takrolimas (Prograf, Advagraf)
Tikslas. Takrolimas skiriamas 

inksto atmetimo prevencijai arba 
gydymui po inksto transplantacijos. 
Takrolimas nuo persodinto inksto 
atmetimo saugo slopindamas tam 
tikras imuninės sistemos ląsteles, 
sukeliančias atmetimą. Šis vaistas 
gali būti skiriamas vienas arba kartu 
su kitu panašiai veikiančiu medika-
mentu. 

Dozavimas. Takrolimas gami-
namas trijų skirtingų dozių kapsu-
lėmis: 0,5 mg (geltona), 1 mg (bal-
ta) ir 5 mg (rožinė). Vartojamas du 
kartus per dieną, darant 12 valandų 
tarpą, tačiau Advagraf yra prailginto 

veikimo, todėl geriamas vieną kartą 
per dieną (ryte). Svarbu vaistą kas-
dien išgerti tuo pačiu laiku, kad būtų 
užtikrintas pastovus imunosupresi-
jos lygis.  Dauguma transplantacijos 
centrų rekomenduoja, kad šis vaistas 
būtų išgeriamas ne daugiau nei va-
landą anksčiau ar vėliau kaip praė-
jusią dieną. 

Pašaliniai reiškiniai. Takrolimo 
pašalinis poveikis gali pasireikšti 
įvairiai ir dažniausiai priklauso nuo 
jo koncentracijos kraujyje. Pašali-
nis poveikis dažniau pasireiškia, 
kai takrolimo koncentracija kraujy-
je didelė, t.y. dažniausiai pirmomis 
savaitėmis po transplantacijos arba 
atmetimo epizodo gydymo metu. 
Dažniausiai pasireiškiantys nepa-
geidaujami poveikiai:

• Nervų sistemos pašaliniai po-
veikiai (neurotoksiškumas): daž-
niausiai pasireiškia esant aukštai 
takrolimo koncentracijai ir išnyksta 
jai sumažėjus. Gali atsirasti galvos 
skausmas, nemiga, pėdų ir plaštakų 
tirpimas ar dilgčiojimas, rankų dre-
bėjimas, padidėjęs jautrumas ryškiai 
arba mirkčiojančiai šviesai. Sutriku-
si kalba yra labai retas pašalinis šio 
vaisto poveikis, tačiau pasireiškė 
keletui ligonių. 

• Inkstų funkcijos sutrikimas. Ta-
krolimas gali pažeisti inkstus su-
traukdamas smulkių kraujagyslių 
(arteriolių) raumenis ir taip suma-
žindamas jų spindį ir apsunkindamas 
kraujotaką. Tuomet padidėja arterinis 
kraujo spaudimas, dažnai padidėja 
ir kalio kiekis kraujyje bei sumažėja 
magnio kiekis, taip pat padidėja krea-
tininas ir šlapalas. Gali išsivystyti il-
galaikis inkstų funkcijos pažeidimas. 

• Infekcija. Takrolimas veikia 
slopindamas imuninę sistemą, todėl 
galite dažniau susirgti infekcinė-
mis ligomis. Didžiausia infekcijų 
rizika pirmaisiais trimis mėnesiais 
po transplantacijos. Infekcijų rizika 
didėja ir gydant didesnėmis takroli-
mo dozėmis inksto atmetimo metu 
ar kartu naudojant kitus imuninę 
sistemą slopinančius medikamen-
tus. 

• Kiti nepageidaujami poveikiai: 
pykinimas, viduriavimas, gliukozės 
koncentracijos kraujyje padidėji-
mas, plaukų slinkimas. 

Papildoma informacija. 
• Nekeiskite takrolimo dozės pa-

tys. 
• Takrolimo dozę gydytojas didi-

na/mažina atsižvelgdamas į vaisto 
koncentraciją kraujyje bei Jūsų inks-
to funkciją, atmetimo epizodų buvi-
mą/nebuvimą, pašalinius reiškinius. 

• Takrolimo koncentracija nusta-
toma kraują ištyrimui paėmus 2 val. 
prieš vaisto išgėrimą arba praėjus 

10–12 val. nuo paskutinės dozės. 
Taip nustatoma mažiausia vaisto 
koncentracija kraujyje. Pavyzdžiui, 
jei takrolimą geriate 8.00 val. ir 
20.00 val., kraujas tyrimui bus pa-
imtas tarp 6.00 val. ir 8.00 val. bei 
18.00 val. ir 20.00 val. Vis dėlto ge-
riausia, kad tyrimas vaisto koncen-
tracijai nustatyti būtų paimtas prieš 
pat įprastu laiku išgeriamą dozę. Kai 
vykstate pas Jus prižiūrintį nefrologą 
ir žinote, kad bus imami kraujo ty-
rimai vaisto koncentracijai nustaty-
ti, nepamirškite su savimi pasiimti 
takrolimo, kad nebūtų praleista dozė 
ar pavėluota ją išgerti. 

• Maistas turi įtakos takrolimo 
koncentracijai. Jei sočiai pavalgo-
ma dviejų valandų laikotarpiu prieš 
vaisto išgėrimą, jo koncentracija 
gali sumažėti net iki 30 proc. Todėl 
kai kurie transplantacijos centrai re-
komenduoja daug nevalgyti valan-
dą prieš bei po takrolimo išgėrimo. 
Lengvas užkandis ar pusryčiai vais-
to koncentracijai įtakos neturi. 

• Nevalgykite greipfrutų ir neger-
kite jų sulčių, jei vartojate takrolimą! 
Greipfrutuose esančios medžiagos gali 
paveikti fermentus, skaidančius takro-
limą. Greipfrutai, greipfrutų sultys ar 
augaliniai produktai, sudėtyje turintys 
greipfrutų, padidina takrolimo kon-
centraciją. Net jei greipfrutas suvalgo-
mas bet kuriuo dienos metu, takrolimo 
koncentracija žymiai padidėja. Dėl to, 
jei Jums skirtas takrolimas, venkite 
greipfrutų ir gėrimų, sudėtyje turinčių 
didesnį kiekį šio vaisiaus sulčių. Padi-
dėjusi takrolimo koncentracija didina 
infekcijos ir sunkių nepageidaujamų 
poveikių riziką. 

• Kai kurių medikamentų nereik-
tų gerti tuo pačiu laiku, kai geriate 
takrolimą. Pvz., magnio preparatus 
(magnio oksidą ir magnio gliukonatą) 
reikia gerti praėjus ne mažiau dviem 
valandoms po takrolimo išgėrimo. 

• Kai kurie kiti vaistai taip pat 
keičia takrolimo koncentraciją, todėl 
prieš pradėdami naudoti naujus vais-
tus, pasitarkite su gydančiu nefrologu. 

• Jei pamirštate laiku išgerti takro-
limo dozę, paimkite kitą vos tik pri-
siminę. Jei praėjo nemažai laiko ir 
netrukus reikės gerti sekančią dozę, 
tuomet pamirštą dozę praleiskite ir 
laiku išgerkite sekančią. 

• Laikykite takrolimo kapsules 
kambario temperatūroje, vaikams ir 
naminiams gyvūnams nepasiekiamoje 
vietoje. 

• Jei planuojate pastoti ir varto-
jate takrolimą, pirma pasitarkite su 
gydančiu nefrologu ir akušeriu/gine-
kologu. 

Tęsinys kitame numeryje
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Europos dializuojamųjų ir 
transplantuotųjų žaidynės 
2012 m. vyks Zagrebe 
Edita Saukaitytė

Pirmąjį spalio savaitgalį Kroati-
jos sostinėje Zagrebe vyko Europos 
transplantuotų ir dializuojamų žmo-
nių sporto federacijos generalinė 
asamblėja. Europos transplantuotų ir 
dializuojamų žmonių sporto federa-
cija šiuo metu vienija 22 šalis nuo 
Skandinavijos iki Graikijos, Kipro 
ir Italijos. Federacijos paskirtis – kas 
dvejus metus skirtingoje Europos ša-
lyje rengti transplantuotųjų ir diali-
zuojamųjų sporto žaidynes. Lietuva 
iki šiol nėra dalyvavusi tokiose žai-
dynėse.

Europos transplantuotų ir diali-
zuojamų žmonių sporto federacija, 
norėdama išplėsti dalyvaujančių 
šalių kontingentą, kviečia lietuvius 
sportuoti, prisijungti į Federaci-
ją ir dalyvauti žaidynėse. Kadangi 
sporto žaidynėse dalyvauti gali tik 
asmenys, priklausantys nacionali-
nėms transplantuotų ir dializuojamų 
žmonių organizacijoms, pristaty-
ti Lietuvą bei susipažinti su sporto 
žaidynėmis buvo pakviesta Lietuvos 
asociacija „Gyvastis“. Šio straipsnio 
autorei teko garbė bei atsakomybė 
tai padaryti. 

Tarptautinės transplantuotų bei 
dializuojamų asmenų sporto žaidy-
nės sutraukia daugybę likimo drau-
gų, jų šeimų narių ir draugų iš visos 
Europos, suteikia puikią progą už-
megzti naujų pažinčių, sužinoti kas 
vyksta svetur. Labai svarbu ir tai, 

kad transplantuotieji ir dializuoja-
mieji gali sportuoti, varžytis, galiau-
siai užlipti ant nugalėtojų pakylos 
ir didžiuotis laimėtais medaliais. 
Tokios žaidynės taip pat sulaukia 
didelio žiniasklaidos, visuomenės 
dėmesio, tai padeda sklisti žinioms 
apie donorystę ir propaguoti ją. 

Asamblėjoje dalyvavęs garsus 
lenkų transplantologas prof. Andr-
zej Chmura atkreipė dėmesį, jog iki 
šiol nemažai gydytojų transplantuo-
tiems asmenims neleidžia sportuoti 
arba patys transplantuotieji bijo tai 
daryti. Profesorius ypač nusivylęs 
tuo, kad dažnai transplantuotiems 
vaikams netgi draudžiama lankyti 
fizinio lavinimo pamokas, kai tuo 
tarpu tai turėtų būti skatinama. Fi-
zinis aktyvumas svarbus palaikant 
gerą bendrą savijautą, treniruoja šir-
dį ir mažina kraujo spaudimą, regu-
liuoja svorį. Galiausiai tai smagus ir 
aktyvus laisvalaikio leidimo būdas. 
Žinoma, tam tikrų atsargumo prie-
monių privaloma laikytis. Negalima 
aktyviai sportuoti nepasitarus su po 
transplantacijos prižiūrinčiu gydy-
toju, turi būti įvertintos gretutinės 
ligos, reikia vengti persodintą inkstą 
ar kitą organą galinčių traumuoti ju-
desių ir kontaktų. Kaip ir visur, čia 
svarbu saikas. 

Lietuva taps naująja Federacijos 
nare, todėl man teko skaityti prane-
šimą apie Lietuvą bei „Gyvastį“ ir 
jos veiklą. Konferencijos dalyviams 
didelį įspūdį padarė pristatyta tokios 
mažos ir daug kam visiškai nepažįs-
tamos šalies dializuojamų ir trans-
plantuotų ligonių asociacijos veikla, 
organizuojami renginiai, leidžiami 
leidiniai. Po pranešimo sulaukiau 
daug klausimų ir apie mūsų šalį, ir 
apie „Gyvasties“ nuveiktus darbus 
bei planus. Federacijos senbuvių 

šalių atstovai patikino labai lauksią 
Lietuvos atstovų kitose sporto žai-
dynėse. 

Kitos, jau 7-osios, Europos trans-
plantuotųjų ir dializuojamųjų sporto 
žaidynės vyks 2012 m.  rugpjūčio 
19–26 dienomis Zagrebe. Būtent 
dėl šios priežasties Generalinė asam-
blėja ir vyko šiame mieste. Jos daly-
viams buvo aprodyti visi stadionai, 
sporto salės, baseinai ir kitos vietos, 
kuriose vyks varžybos. Visos varžy-
bų vietos puikiai įrengtos ir aprū-
pintos reikiama įranga. Dauguma jų 
įsikūrę prie pat studentų miestelio, 
kurio bendrabučiuose ir bus apgy-
vendinti žaidynių dalyviai. Pažymė-
tina, jog bendrabučiai yra visiškai 
nauji, nė iš tolo nepanašūs į Lietu-
vos studentų bendrabučius: kam-
bariai dviviečiai, erdvūs, šviesūs, 
juose visi reikalingi baldai. Dviem 
kambariams tenka virtuvė, dušas bei 
balkonas. Tad žaidynių dalyviai gy-
vens tikrai geromis sąlygomis, o tie, 
kurių studentų bendrabučiai vis dėl-
to netenkina, už papildomą mokestį 
galės įsikurti bet kuriame iš gausių 
Zagrebo viešbučių. 

Dalis varžybų vyks prie nuos-
tabaus dirbtinio Jarun ežero, apie 
kurį išsidėstęs sporto ir laisvalaikio 
kompleksas. Kasdien čia daugybė 
žmonių susirenka pasivaikščioti, bė-
gioti, važinėti dviračiais, riedučiais, 
plaukioti kanojomis. Padarytos ir 
poilsio zonos šeimoms su vaikais, 
laužavietės, įrengtos vietos lauko 
kepsninėms. Aplink išsidėstę nema-
žai barų, kavinių, naktinių klubų, tad 
aktyvus ir naktinis gyvenimas. Tarp 
studentų miestelio ir Jarun sporto ir 
laisvalaikio komplekso net naktimis 
važinėja tramvajai, nors atstumas ne-
didelis – per 15 min. jį galima įveikti 
pėsčiomis. Žaidynių organizatoriai 

Paroda „Už gyvybę“ 
eksponuojama 
Vilniaus m. universiteto 
ligoninėje

Asociacijos „Gyvastis“ paroda 
„Už gyvybę“, kurioje eksponuo-
jami po įvairių organų persodini-
mų operacijų gyvenančių žmonių 
portretai, toliau tęsia savo kelio-
nę. Vos pasibaigus ekspozicijai I-
ųjų Seimo rūmų parodų galerijoje, 
paroda buvo maloniai priimta Vil-
niaus miesto universiteto ligoninė-
je (Antakalnio 57, Vilnius). Būtent 
šioje ligoninėje daugiau kaip prieš 

40 metų atlikta pirmoji transplan-
tacija Lietuvoje. Tai buvo inksto 
persodinimo operacija. 

Malonu, kad paroda šios ligo-
ninės II aukšto hole eksponuoja-
ma jau antrą kartą. Pirmasis kartas 
buvo prieš porą metų, kai, vykdant 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
remiamą projektą, paroda „Už gy-
vybę“ apkeliavo visas donorines 
ligonines Lietuvoje. Būtent dono-
rinės ligoninės rengia donorus po 
smegenų mirties. 

 Už galimybę eksponuoti paro-
dą dėkojame ligoninės vadovybei, 
atstovei ryšiams su visuomene Eu-
genijai Kostinienei ir Nefrologijos 
skyriaus vedėjai gydytojai nefrolo-
gei Elitai Gruodytei. 
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žadėjo, kad dalyvių patogumui bus 
užsakyti ir specialūs autobusiukai, 
kurie laiku nuveš į varžybas. 

Kiekvienose tokiose žaidynėse 
dalyvauja 300–400 transplantuo-
tų ir dializuojamų asmenų. Sporto 
šakų pasirinkimas platus: įvairių 
nuotolių bėgimas, mini maratonas, 
šuoliai į tolį, rutulio stūmimas, ka-
muoliuko metimas, plaukimas įvai-
riais stiliais, lauko bei stalo tenisas, 
badmintonas, boulingas, važiavimas 
dviračiu, tinklinis, golfas, strėlyčių 
mėtymas (darts), petankė. Moterys 
ir vyrai varžosi atskirai, kai kuriose 
sporto šakose dalyvauja ir mišrios 
poros. Dalyviai skirstomi į atskiras 
amžiaus grupes dešimties metų in-
tervalais, todėl išdalinama nemažai 
medalių komplektų. Kaskart daly-
vauja ir keletas vyresnių nei 70-ies 
metų amžiaus žmonių. Nors daugu-
ma dalyvių būna jau pilnamečiai, 
laukiama ir 16-17 metų jaunuolių. 

Kadangi žaidynių organizavimas 
yra sunkus ir daug laiko bei lėšų 
reikalaujantis darbas, kiekvienas 

žaidynių dalyvis turi susimokėti 
dalyvio mokestį, kuris apytikriai 
būna 500-550 eurų. Už šį mokestį 
dalyvis gauna vadinamąjį žaidynių 
paketą, kurį sudaro apgyvendinimas, 
maitinimas, nemokamas transportas 
mieste, ekskursijos, žaidynių atribu-
tika. Koks bus šių metų mokestis dar 
nėra žinoma. Tai 2012 metų pirmai-
siais mėnesiais bus paskelbta speci-
aliai žaidynėms sukurtame interneto 
tinklalapyje www. etdg2012zagreb. 
com kartu su oficialiomis žaidynių 
taisyklėmis ir nuostatomis. Čia rei-
kės ir registruotis norintiems daly-
vauti. 

Kaip minėta, visi norintys daly-
vauti ir atstovauti Lietuvai šiose žai-
dynėse turi būti asociacijos „Gyvas-
tis“ nariai. Užsiregistravus Lietuvos 
atstovui, Federacijai reikės „Gyvas-
ties“ patvirtinimo, kad tas žmogus 
priklauso mūsų asociacijai. 

Visi žaidynių dalyviai, turi būti 
atitinkamos fizinės būklės ir svei-
katos. Žaidynėse gali dalyvauti tie, 
kurie transplantuoti ne mažiau kaip 

vienerius metus ir jų persodinto or-
gano funkcija yra gera. Dializuo-
jamųjų dializės turi būti prasidėję 
ne mažiau 6 mėnesiai iki žaidynių. 
Kiekvienas užsiregistravęs turės 
nusiųsti medicininę pažymą, pa-
tvirtinančią, jog jo sveikatos būklė 
leidžia sportuoti ir dalyvauti varžy-
bose. Beje, šie terminai šiemet gali 
būti pakeisti. Visa informacija kartu 
su kitomis žaidynių taisyklėmis bus 
paskelbti minėtame tinklalapyje. 

Labai laukiame visų susidomėju-
sių ir norinčių kitais metais vykti į 
7-ąsias Europos transplantuotų ir 
dializuojamų žmonių sporto žaidy-
nes Kroatijos sostinėje Zagrebe. 

 Dėl išsamesnės informacijos 
kreipkitės į „Gyvasties“ prezidentę 
Ugnę Šakūnienę 
(el. paštas: gyvastis@donoras.lt,
tel. 868448979) 
arba Editą Saukaitytę
(el. paštas: saukaityteedita@gmail.com, 
tel. 867815605). 

Informacija

Studijuojantieji ES šalyse 
neprivalo deklaruoti 
išvykimo iš Lietuvos
Valstybinės ligonių kasos 
prie SAM informacija

Ligonių kasos gauna studijuojan-
čiųjų ES šalyse prašymus išduoti 
Europos sveikatos draudimo korte-
lę, suteikiančią teisę prireikus ES 
valstybėse gauti būtinąją medici-
nos pagalbą. Tačiau kartais išduoti 
šią kortelę ligonių kasoms sutrukdo 
tai, kad besirengiantieji studijuoti 
ES šalyse kažkodėl deklaruoja išvy-
kimą. Toks asmuo praranda nuola-
tinio Lietuvos gyventojo statusą ir 
Lietuvoje nebeturi teisės draustis 

privalomuoju sveikatos draudimu, 
taip pat nebegali gauti nemokamų 
gydymo paslaugų. 

Lietuvos Respublikos sveikatos 
draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 
dalies 7 punktas numato, kad ap-
draustaisiais privalomuoju svei-
katos draudimu valstybės lėšomis 
laikomi ne tik Lietuvos Respubli-
kos bendrojo lavinimo, profesinių, 
aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų 
dieninių skyrių moksleiviai ir stu-
dentai, bet ir studijuojantieji Eu-
ropos Sąjungos valstybių aukštųjų 
mokyklų dieniniuose skyriuose. 
Teritorinės ligonių kasos Lietuvo-
je nuolat gyvenantiems Lietuvos 
Respublikos piliečiams ir kitų vals-
tybių piliečiams bei asmenims be 
pilietybės, vykstantiems studijuoti 
į Europos Sąjungos valstybių aukš-
tųjų mokyklų dieninius skyrius, iš-
duoda Europos sveikatos draudimo 

kortelę. 
Norint gauti Europos sveikatos 

draudimo kortelę, ligonių kasoms 
reikia pateikti užpildytą prašymą, 
asmens tapatybę liudijantį doku-
mentą (pasą ar asmens tapatybės 
kortelę), aukštosios mokyklos iš-
duotą akademinę pažymą (spaus-
dintą ant firminio įstaigos blanko), 
kurioje turi būti nurodyti studento 
asmens duomenys, skyrius, kuriame 
studentas mokosi (dieninis), studijų 
programos laipsnis bei studijų lai-
kotarpis, užpildytą ir pasirašytą pa-
sižadėjimą informuoti apie draustu-
mo statuso pasikeitimą (2 egz. ). 

Savo išvykimą deklaruoti priva-
lo tik tie asmenys, kurie ketina ki-
tose šalyse gyventi ir dirbti ilgiau 
nei 6 mėnesius. Studijuojantieji ES 
valstybėse šiai asmenų kategorijai 
nepriklauso, todėl neprivalo dekla-
ruoti išvykimo. 
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NEMOKAMA SEZONINĖ 
GRIPO VAKCINA JAU 
PRISTATYTA Į ŠALIES 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
ĮSTAIGAS
Valstybinės ligonių kasos 
prie SAM informacija

100 tūkst. sezoninio gripo vak-
cinos dozių, nupirktų Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto 
lėšomis, jau pristatyta į šalies svei-
katos priežiūros įstaigas. Nemoka-
mai nuo sezoninio gripo bus skiepi-
jami pavojingų gripo komplikacijų 
rizikos grupei priskiriami asmenys: 
vyresni nei 65 metų ir bet kurio am-
žiaus sergantieji lėtinėmis ligomis 
(širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo 
takų, inkstų ir kt. ), taip pat gyvenan-
tieji globos ir slaugos įstaigose bei 
medicinos darbuotojai. 

Šiemet, kaip ir pernai, buvo nu-
pirkta prancūziška gripo vakcina 
„Vaxigrip“ (gamintojas „Sanofi-
Pasteur“). Ši vakcina jau pasiekė 
poliklinikas, ligonines, globos ir 
slaugos namus – visas įstaigas, pa-
teikusias paraiškas šiai vakcinai 

gauti. Šia vakcina skiepys 486 gy-
dymo įstaigos. 

Rizikos grupei priskiriami asme-
nys dėl skiepų turėtų kreiptis į savo 
šeimos gydytoją. Patariame skiepiji-
mosi neatidėlioti, nes dabar pats tin-
kamiausias metas skiepytis nuo šios 
ligos. Kadangi kasmet keičiasi gripo 
virusas ir kasmet kuriama nauja vak-
cina, skiepytis turėtų ir tie gyvento-

jai, kurie tai darė pernai. 
Skiepai yra pati efektyviausia spe-

cifinė imunoprofilaktikos priemonė, 
apsauganti nuo gripo ir jo sukeliamų 
komplikacijų. Skiepytis rekomen-
duojama kasmet prieš prasidedant 
gripo sezonui, tačiau galima pasi-
skiepyti ir vėliau. Pasaulio sveikatos 
organizacija pasiskiepyti rekomen-
duoja daugumai, o ypač 65 m. ir vy-
resniems bei visų amžiaus grupių 
asmenims, sergantiems lėtinėmis 
ligomis: širdies ir kraujagyslių, 
plaučių, bronchine astma, metabo-
linėmis, inkstų ligomis bei turintie-
siems nusilpusį imunitetą. 

Statistikos duomenimis lietuviai 
nėra itin dideli skiepijimosi entuzi-
astai. Kasmet nuo gripo pasiskiepija 
iki 6% visų Lietuvos gyventojų. Tai 
vienas mažiausių rodiklių Europos 
Sąjungoje. Pavyzdžiui, Norvegijoje 
pasiskiepija per 50%, Vokietijoje 
– per 60%, Didžiojoje Britanijoje 
– apie 75%, Nyderlanduose – apie 
80% gyventojų. Minėtose šalyse 
skiepai nuo gripo yra savaime su-
prantamas apsisaugojimo nuo šios 
ligos būdas. 

Gripo profilaktika – kur kas pi-
gesnė ir efektyvesnė priemonė nei 
susirgusiųjų gydymas. Kiekvieną 
raginame rūpintis savo sveikata ir 
įvertinti, kas labiau apsimoka – skie-
pas ar įvairūs vaistai bei papildai jau 
susirgus. 

Nuo spalio keičiami 
neįgaliųjų pažymėjimai 
 NDNT informacija

Nuo 2012  metų pradžios po tru-
putį bus pardėtas ilginti senatvės 
pensinis amžius siekiant, kad 2026 
m. ir vyrai, ir moterys išeitų į pen-
siją būdami 65-erių. Moterims pen-
sinis amžius kasmet didės keturiais 
mėnesiais, vyrams – dviem. Dėl 
šios priežasties bus keičiami ir neį-
galiųjų pažymėjimai.

Neįgaliojo pažymėjimą turintys 
asmenys dėl besikeičiančios tvar-
kos turi suskubti juos pasikeisti, 
kad norėdami pasinaudoti jiems 
priklausančiomis lengvatomis iš-
vengtų sunkumų. Vadovaujantis 
darbingumo lygio nustatymo tvar-
kos aprašu, darbingumo lygis as-
menims gali būti nustatomas iki 
senatvės pensijos. Tokiu atveju ne-
įgaliojo pažymėjime ir darbingu-
mo lygio pažymoje, yra nurodoma 
konkreti asmens, kuriam nustatytas 
darbingumo lygis, senatvės pensi-

jos amžiaus sukakties diena. 
Pradėjus galioti Valstybinių so-

cialinio draudimo pensijų įstatymo 
pakeitimo ir papildymo įstatymui, 
keičiasi ir šių žmonių senatvės 
pensijos amžiaus sukakties data. 
Tad vietoje šiuo metu turimų do-
kumentų neįgaliesiems bus išduo-
dami nauji, kuriuose bus nurodyta 
nauja senatvės pensijos amžiaus 
sukakties diena. Dokumentus bus 
galima pasikeisti visuose 25 Neį-
galumo ir darbingumo nustatymo 
tarnybos (NDNT) teritoriniuose 
skyriuose. Nauji dokumentai galės 
būti išsiunčiami registruotu paštu 
ir įteikiami asmeniškai.

Nepasikeitus dokumentų gali 
kilti sunkumų naudojantis pri-
klausančiomis lengvatomis ir ga-
rantijomis, pavyzdžiui, įsigyti 
vienkartinį važiavimo tolimojo 
reguliaraus susisiekimo autobu-
sais, keleiviniais traukiniais bei 
vienkartinį arba mėnesinį vardinį 
važiavimo vietinio (miesto ir prie-
miestinio) reguliaraus susisiekimo 
autobusais ir troleibusais, regulia-
raus susisiekimo laivais ir keltais 
bilietą su nuolaida ir kt. 

Svarbu žinoti:
Asmenys, kuriems nuo 2012 

m. bus padidintas senatvės pensi-
jos amžius, neįgaliųjų pažymėji-
mus gali pasikeisti Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarnyboje 
(NDNT) nuo 2011 m. spalio 1 d.

Asmeniui arba jo įgaliotam at-
stovui atvykus į NDNT teritorinius 
skyrius pagal deklaruotą gyvenamą 
vietą reikia pateikti šiuos doku-
mentus:

• neįgaliojo pažymėjimą (originalą);
• 3x4 cm dydžio nuotrauką;
• laisvos formos prašymą dėl 
   neįgaliojo pažymėjimo pakeitimo.

 (Prašymo formą rasite svetainėje: 
www.ndnt.lt arba NDNT teritori-
niuose skyriuose).

NDNT, gavusi neįgaliųjų pa-
žymėjimų keitimui būtinus do-
kumentus, naujus pažymėjimus 
išduos per 10 darbo dienų. Esant 
reikalui, asmenims bus išduoda-
mos ir Darbingumo lygio pažymos. 
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Akcija „Tu mano viltis“ 
suvienijo futbolo gerbėjus ir 
neabejingus kitų skausmui

Rugsėjo 17 d. Kaune, Nacionali-
nės futbolo akademijos aikštyne, vyko 
labdaringas futbolo turnyras „Tu mano 
viltis“. Turnyro iniciatoriai – Kauno 
futbolo klubo „Visas Labas“ žaidėjas 
Saulius Pauža ir jo brolis Giedrius. Jų 
tikslas – paskatinti žmones tapti kraujo 
ir kaulų čiulpų donorais. 

Nors tai buvo pirmasis tokio pobū-
džio renginys, ateityje jau planuoja-
ma tokius turnyrus organizuoti visos 
Lietuvos mastu. Prie akcijos organi-
zavimo prisidėjo Lietuvos futbolo fe-
deracija (LFF), futbolo klubas „Visas 
Labas“ ir Vilniaus universiteto ligoni-
nės (VUVL) Santariškių klinikų Krau-
jo centras. 

Turnyro dalyvius pasveikino Kauno 
apskrities ir miesto futbolo federacijos 
prezidentas Romanas Levinskis. Kau-
no rajono mero patarėja ir Asociacijos 
„Gyvastis“ tarybos narė Aušra Deguty-
tė skatino susirinkusiuosius pagalvoti 
apie kraujo, kaulų čiulpų ir organų do-
norystę. „Suteikime viltį gyventi tiems, 
kuriems mes galime padėti. Nuo mūsų 
apsisprendimo priklauso, ar žmonės, 
kuriuos gali išgelbėti kraujo, kaulų 
čiulpų ar organų donorystė, gyvens“, – 

sakė Aušra, pirmoji davusi kraujo kaulų 
čiulpų mėginį. Kauno rajono savival-
dybės mero pavaduotojas Antanas Ma-
karevičius tą dieną pirmasis dovanojo 
kraujo. „Paaukoti savo kraujo kilniems 
tikslams, tai mažiausia, ką kiekvienas 
mūsų galime padaryti. Ši mūsų auka 
gali išgelbėti kitų gyvybes“, – kalbėjo 
A. Makarevičius. Kauno miesto Tary-
bos narys Artūras Orlauskas renginio 
metu taip pat tapo neatlygintinu kraujo 
donoru. 

Pasibaigus labdaringam turnyrui 
buvo apdovanotos visos futbolo ko-
mandos ir geriausi jų žaidėjai. Po 
varžybų paaiškėjo, kad pirmos vietos 
nugalėtojais tapo Lietuvos futbolo fe-
deracijos rinktinė, antri buvo Kauno 

futbolo klubo „Visas Labas“ komanda, 
treti – Kauno futbolo klubas „Fortas“, 
ketvirti – Vaidoto bataliono karių ko-
manda „Vaidotėnas“, penkti – Kauno 
„Medikas“, o Vilniaus žurnalistų ko-
manda „Press‘as“ liko šešti. Šios kil-
nios akcijos metu 20 žmonių tapo neat-
lygintinais kraujo donorais, 30 išreiškė 
norą tapti kaulų čiulpų donorais. 

Kasdien mažiausiai 50-čiai Santa-
riškių klinikų ligonių perpilama krau-
jo komponentų, kuriuos galima gauti 
tik mūsų gerumo dėka. 

 Žmogus atrado naują aukojimo 
būdą – atiduoti savo kūną, kad gy-
ventų kiti Mes išmokome mylėti 
savo artimą kitaip...“ (Popiežius Jo-
nas Paulius II). 

Renginiai

Paskaita Vilniuje su 
žolininke Adele Karaliūnaite
Jolanta Panavienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Vilniaus skyriaus narė 

Turbūt beveik kiekvienas išgirdęs 
žodį „žolininkė“ pagalvoja apie Ge-
rąją Raganą-Laumę. Nuo senų laikų 
buvo žinomos tokios paslaptingos 
moterys – vieni jas nepaprastai gerbė, 
kiti negi prisibijojo. Nes žolininkė 
permato žmogų kiaurai, jį supranta 
kada reikia gydyti kūną, o kada dva-
sią. Ji tarsi gydytojas, kunigas ir vais-
tininkas kartu sudėjus, o kartais ir 
daugiau. Dažnam tikra mįslė, kaip ji 
sugeba toje gausybėje žolelių ir ligų 
atsirinkti ir nepaklysti. Visokiausi 
pačios gaminti antpilėliai, arbatėlės, 
tepaliukai, pagalviukai  ir, žinoma, 
didžiulis sukauptos patirties kraitis. 
Tokia stebuklinga ir talentinga yra 

Adelė Karaliūnaitė, su kuria vieną 
popietę susitiko Vilniaus skyriaus 
„Gyvasties“ nariai.

Žolininkė labai energingai ir įdo-
miai papasakojo apie visokiausius 
augalus nuo pačių įvairiausių nega-
lavimų. Beklausant netgi kilo min-
tis, kad kitais metais ravėdama savo 

daržus, visas piktžoles rinksiu atski-
rai, džiovinsiu ir jomis gydysiuos. 
Ir tik vėliau užsiauginsiu savo dar-
žoves, kurių patiekalus papildysiu 
kitokiomis žolelėmis. Juk kas galėjo 
pagalvoti, kad pats paprasčiausias 
raudonasis dobilas padeda vyrišku-
mui išsaugoti. O kadaise labai išgirta 
ir visų auginama medetka – daugiau 
graži, negu naudinga. Derėtų valgyti 
žliūgę ir agurklę – žalią, šaldytą ir 

džiovintą, pagraužti bijūno šaknelių, 
o prisiskynus apynių ne alų daryti, 
bet pagalvėles iš spurgelių siūti, mat 
ant jų miegotume tarsi kūdikiai. Taip 
pat pagalvėles verta daryti iš gintaro 
grūdelių su sėmenim sumaišius. 

Po pokalbio su Adele Karaliūnaite 
jau galėsim visokių žolynėlių prisi-
rinkę gydytis patys ir savo šeimoms 
bei draugams patarti. Nors žolininkė 
tiek daug visko pasakojo, kad kai ko 
nei prisiminti, nei susikonspektuoti 
nespėjom. Pas Adelę galima viso-
kiausių natūralių jos pagamintų pro-
duktų nusipirkti. O mūsų nevisiškai 
sveikiems organizmams, kurie jau 
seniai „pripompuoti“ visokiausių 
cheminių vaistų, ši produkcija tikra 
atgaiva. Dabar žinosim, kad kai ne-
begelbėja mūsų įprasti gydytojai, vi-
suomet galima alternatyvų ieškoti pas 
Adelę Karaliūnaitę. Linkime, kad jos 
žolelės gelbėtų ją pačią ir mus visus 
nuo visokių negandų! Ačiū jai už vi-
sokeriopai naudingai praleistą laiką 
ir suteiktą informaciją.
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Petankės turnyras 
„Boules LT“ taurei laimėti 
suvienijo neįgaliuosius ir 
sveikuosius
Aušra Degutytė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
tarybos narė

Rugsėjo 24 dieną Kaune “Boules 
LT” klubas suorganizavo tradicinį 
turnyrą klubo taurei laimėti, MIX 
formatu. Pernai organizuotame MIX 
turnyre „BoulesLT“ taurei laimėti 
dalyvavo daugiau nei 100 žmonių 
su negalia iš skirtingų Lietuvos 
miestų bei organizacijų. Šio turnyro 
tikslas – asmenis, turinčius negalią, 
skatinti rinktis aktyvesnes laisva-
laikio praleidimo formas  Į turnyrą 
susirinko organizacijos vienijančios 
neįgaliuosius: asociacija „Gyvas-
tis“, „Neįgalaus jaunimo užimtumo 
centras“, „Specialiosios olimpiados 
klubas“.

Petankė (petanque) –jauniausia iš 

daugelio žaidimų rutuliais šaka, su-
kurta 1907 m. prancūzo Jules Lenoir. 
Žaidimo pradininkas po nelaimingo 
atsitikimo tapęs neįgaliu, sugalvojo 
žaidimą, pritaikytą žaidėjams su ne-
galia. Petankė dėl taisyklių paprastu-
mo – praktiškiausias ir populiariau-
siais žaidimas, žaidžiamas pliaže, 
parke, pievoje ar kieme. Žaidžiama 
vienas prieš vieną arba komandomis 
po 2–3 žmones. 

Vienas iš svarbiausių asociacijos 
„Gyvastis“ tikslų – propaguoti or-
ganų donorystę. Kadangi akcijose 
ir renginiuose dalyvauja žmonės, 
gyvenantys persodinto inksto, šir-

dies, kepenų ar plaučių dėka, arba 
laukiantieji tokios operacijos, ren-
ginių metu jie tampa tarsi gyvais 
įrodymais, kad organų donorystė ir 
transplantacija gelbsti žmonių gy-
vybes. „Gyvasties“ atstovai kviečia 
pasikalbėti apie organų donorystę 
šeimose, kolektyvuose. Vienas po-
kalbis gali išgelbėti keleto žmonių 
gyvybes. Atsitikus nelaimei, būtent 
artimieji nusprendžia, ar dovanoti 
mirusiojo organus transplantacijai, 
ar ne. Tad laukiančių transplantaci-
jos žmonių gyvybė tiesiogiai pri-
klauso nuo visuomenės požiūrio į 
organų donorystę ir transplantacijas. 

Organų donorystė. 
Pritarti ar nepritarti? 
Apskrito stalo disku-
sija Marijampolėje 

Ilona Masaitienė, 
Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis“ 
Marijampolės skyriaus narė

Tarptautinei organų donorystės ir 
organų transplantacijos dienai pami-
nėti, spalio 20 d. rinkomės į Mari-
jampolės savivaldybės posėdžių salę 
– ten Marijampolės savivaldybės 
administracijos Socialinių reikalų 
departamentas kartu Lietuvos asoci-
acijos „Gyvastis“ Marijampolės sky-
riumi sukvietė visus į apskrito stalo 
diskusiją „Organų donorystė. Pritarti 
ar nepritarti?“. Diskusijoje dalyvavo 
Nacionalinio transplantacijos biuro 
direktorė Asta Kubilienė ir darbuo-
tojai, Marijampolės savivaldybės 
atstovai, asociacijos „Gyvastis“ pre-
zidentė Ugnė Šakūnienė, sveikatos 
priežiūros įstaigų atstovai, kolegijos 
studentai, gimnazijų sveikatos prie-
žiūros atstovai, moksleiviai. Rengi-
nio metu buvo keliami klausimai, ką 

aš žinau apie organų donorystę ir ar 
pakankamai informuota visuomenė 
apie donorystės svarbą?

„Gyvasties“ prezidentė Ugnė Ša-
kūnienė apžvelgė statistinius duome-
nis, kurie atskleidė, kad pagrindinis 
šaltinis, iš kurio žmonės sužino apie 
donorystę, yra žiniasklaida. Tad, kuo 
daugiau kalbėsime ir kuo labiau pro-
paguosime donorystę, tuo geresnių 

rezultatų sulauksime. Ugnė paminė-
jo, kad tik trys savivaldybės Lietu-
voje, tarp jų Marijampolės, pritaria 
ir remia organų donorystę. 

Nacionalinio transplantacijos cen-
tro direktorė teigė, kad labai svarbus 

yra gydytojo vaidmuo – donorys-
te pasitikima tiek, kiek pasitikima 
gydytojais. Taip pat supažindino su 
transplantacijomis kitose šalyse. 

Moksleiviai taip pat įsitraukė į 
diskusiją. Jiems buvo keista, kodėl 
po žmogaus mirties reikalingas ar-
timųjų sutikimas net tuo atveju, jei 
žmogus buvo apsisprendęs ir turėjo 
donoro kortelę. Moksleivių nuomo-
ne, mokyklose vaikai turėtų būti kuo 
anksčiau supažindinami su donorys-
tės svarba ir nauda.

Hemodializių skyriaus gydyto-
ja-nefrologė Jūratė Urbanavičienė, 
kiekvieną dieną bendraujanti su dia-
lizuojamaisiais ir laukiančiais trans-
plantacijos žmonėmis, priminė, kad 
kas dešimtas žmogus serga lėtine 
inkstų liga, kuri gali pasireikšti bet 
kuriuo metu – tad labai greitai gali-
ma atsidurti toje pačioje laukiančių-
jų eilėje. Taip pat renginyje kalbėjo 
dar tik laukiantys transplantacijos 
bei su donoro širdimi krūtinėje jau 
gyvenantys žmonės. Po jų pasisa-
kymo Marijampolės savivaldybės 
tarybos narys Alvydas Kirkliauskas 
nusprendė tuoj pat užpildyti donoro 
kortelę. 

Norime padėkoti visiems dalyva-
vusiems diskusijoje. Ypatingai dė-
kojame Marijampolės savivaldybės 
socialinių reikalų departamentui, 
kuris nuo pat 2003 metų pritaria ir 
remia organų donorystę. 
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Marijos radijo bangomis – 
padėka ir malda už donorus 
ir jų artimuosius
Vilma Radavičienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Vilniaus skyriaus pirmininkė

Spalis paskelbtas organų dono-
rystės mėnesiu. Tad šia proga visą 
mėnesį įvairiuose šalies miestuose 

ir miesteliuose buvo organizuoja-
mi įvairūs renginiai: Lietuvos aso-
ciacija „Gyvastis“ įvairiais būdais 
propagavo organų donorystę, skaitė 

paskaitas šia tema, pristatinėjo vi-
suomenei „Gyvasties“ parodą. 

Kreipėmės ir į Marijos radiją, kuri 
yra girdima Alytuje, Anykščiuose, 
Druskininkuose, Kaune, Klaipėdo-
je, Laukuvoje, Nidoje, Raseiniuose, 
Šiauliuose, Ignalinoje, Mažeikiuo-

se, Panevėžyje, Skuode, Telšiuose, 
Vilniuje ir Visagine, prašydami pa-
dėkoti donorų šeimoms už jų kilnų 
apsisprendimą dovanoti organus 
transplantacijos laukiantiems visai 
nepažystamiems žmonėms. Meldė-
mės už donorus ir už jų artimuosius. 
Labai norime tikėti, kad mūsų pa-
dėką išgirdo šeimos, kurių dėka kai 
kurie „Gyvasties“ nariai džiaugiasi 
pilnaverčiu gyvenimu. Dėl trans-
plantacijoms taikomo konfidencialu-
mo, gyvenantieji persodinto organo 
dėka, galimybės tiesiogiai padėkoti 
donoro šeimoms, deja, neturi. 

„Kauno Gyvasties“ 
šokių klubas „Nefrodance“
Irma Juodienė, 
KKNLD „Kauno gyvastis“ pirmininkė

Lietuvą užplūdę įvairūs šokių 
projektai, nepalieka abejingų. Šo-
kių žavesiui neatsispyrė ir „Kauno 
Gyvasties“ nariai, rugsėjo pabai-
goje susirinkę į pirmąją šokių re-
peticiją. Gali nuskambėti keistai: 
krizės metu, kamuojami įvairių 
nepriteklių, užkrauti didžiuliais 
mokesčiais – iš kur čia dar noras 
šokti... Bet pabandyti verta. O ir 
išbandyti yra ką: kaubojiškas šo-
kis, sirtakis, ča ča, valsas – net ne-
pajunti, kaip prabėga valanda, po 
kurios nesinori skirstytis, nesinori 
pamiršti išmoktų žingsnelių. Repe-

ticijų vadovė Jurgita iš šokių klubo 
„Salsamanija“ taip uždega šokių 
dvasia, kad grįžus namo vis norisi 
kartoti tai, ką išmokai. Kartais net 
sulaukiu skambučių iš „šokėjėlių“ 
ir išgirstu klausimą, kaip šokti vie-
ną ar kitą šokį. Po pirmųjų repetici-
jų, kai kurie net telefonu nufilmavo, 
kaip taisyklingai dėlioti kaubojiško 
šokio kombinaciją, kad pareigingai 
galėtų „atlikti namų darbus“. 

Nors daugeliui atrodo, kad norint 
šokti reikia būti puikios sveikatos, 
su mumis trypia ir žmonės, atvykę 
po ką tik darytos dializės proce-
dūros. Ar gali būti kas nors geriau 
sveikatai, nei smagiai kartu praleis-
tas laikas? Laikas, kuomet pamiršti 
ligą, rūpesčius ir kitokias negandas. 

Visą mūsų darbą ir pastangas, 
įdėtas besimokant šokti, bandysime 
parodyti per Naujametinį susitiki-
mą, kurio tema – „Pasaulio šokiai“. 

Mielai laukiame visų norinčių pri-
sijungti prie mūsų šokių kolektyvo.

Apsilankymas parodoje 
,,Gyvybės jėga“ 
Ilona Masaitienė, 
Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis“ 
Marijampolės skyriaus narė

Nuostabiai rudenišką, lapkričio 3d., 
grupelė Marijampolės ir Vilkaviš-
kio gyvastiečių, vykome į Kybartų 
miestelį. Aplankėme ten įsikūrusį 
Vilkaviškio rajono žmonių su ne-
galia reabilitacijos centrą „Gyvybės 
jėga“. Centras gyvuoja jau 20 metų. 
Šiuo metu jam priklauso 17 neįga-
liųjų ir beveik tiek pat vyresnio am-
žiaus žmonių. Nuo centro įkūrimo 
pradžios jam vadovauja ir juo rūpi-
nasi Bronė Vyšniauskienė. Aktyvi 
moteris spėja ne tik vadovauti šiam 
centrui, bet ir lipdo iš molio, foto-
grafuoja įdomiausias gyvenimo aki-
mirkas, rašo eilėraščius, yra išleidu-
si savo poezijos rinkinį. 

Šiuo metu „Gyvybės jėgos“ pa-

rodoje eksponuojami tapyti ir siu-
vinėti paveikslai, medžio drožiniai, 
darbai iš molio, fotografijos. Centro 
vadovės teigimu, kūryba ir bendra-
vimas šiems žmonėms yra šaltinis 
iš kurio jie semiasi jėgų. Sužavėjo 
ypatingai kruopštūs jau 20 metų li-
gos patale gulinčio žmogaus medžio 
drožiniai, buvusio gydytojo V. Jure-
vičiaus fotografijų paroda, gamtos 
ir gėlių motyvais tapyti paveikslai. 
Dalis eksponuojamų darbų autorių 
jau yra išėję Anapilin. 

Mums pasisekė, nes viešnagės metu 

radome medžio meistrą Povilą Jucių, 
kuris jau 50 metų užsiima šiuo ama-
tu. Jo darbai ypač įdomūs. Paminėtini: 
Budavonės miškas, K. Donelaičio bū-
rai, senasis Lietuvos kaimas ir pasku-
tinis jo darbas – emigrantų išvykimas 
iš Lietuvos – labai šiuolaikiškas ir 
aktualus, kurį drožinėjo mums stebint. 

Atsisveikinant visi gavome dovanų 
po medinį žmogeliuką, kuris mums 
primins apie apsilankymą ,,Gyvybės 
jėgoje“ bei žmonių rankų sukuriamą 
grožį.
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Paskaita apie odos proble-
mas ir odos patikra Alytuje
Vincentas Degutis , 
org. ,,Dalia“ tarybos narys

Šių metų lapkričio mėnesio 26 d. 
UAB „Diaverum“ hemodializės 
centre buvo įgyvendintas projektas 
„Organų donorystės skatinimas, dia-
lizuojamų ir transplantuotų ligonių 
gyvenimo kokybės gerinimas“, kurį 
finansavo SAM. Projekto tikslas – 
šviesti Dzūkijos ir Suvalkijos ben-
druomenę organų donorystės klausi-
mais, taip pat vykdyti transplantuotų 
ligonių odos ligų prevenciją. 

Vienas iš pavojų, galintis tapti 
mirties priežastimi transplantuo-
tiems ligoniams yra odos vėžys, 
kuris išsivysto net 70-čiai proc. 
transplantuotų pacientų. Odos vėžys 
blogina gyvenimo kokybę sukelda-
mas daug atskirų odos vėžių, kar-
tais net daugiau nei 100 per metus. 
Antra, odos vėžys gali būti mirties 
priežastis. Buvo patikrinta apie 40 
dializuojamų ir po organų trans-
plantacijos pacientų. Patikrą atliko 
Vilniaus dermatovenerologijos cen-
tro gydytojos Indrė Šutaitė ir Inga 
Kisielienė. Joms talkino UAB „Dia-
verum“ gydytoja Dalia Labukienė 
ir slaugytoja Jolanta Radzvilienė. 
Buvo patikrinta 40 dializuojamų bei 
transplantuotų pacientų. Pacientams, 

kurių odoje rasti pakitimai, reko-
menduota apsilankyti pas specialis-
tus tolimesniam ištyrimui, stebėji-
mui ir gydymui. Odos vėžys – viena 
iš komplikacijų, gręsianti žmonėms 
po kokio nors organo persodinimo. 
Lietuvoje šiai problemai dar neski-
riama pakankamai dėmesio. Tuo 
tarpu kitose Europos šalyse odos pa-
tikra tokiems pacientams atliekama 
bent kartą per metus. 

Po patikros buvo surengta kon-
ferencija tema: Odos vėžio rizika 
transplantuotiems ir laukiantiems 
transplantacijos žmonėms. Paskaitą 
skaitė Vilniaus dermatovenerolo-
gijos centro gydytoja Indrė Šutaitė.  
Paskaitos metu buvo atkreipiamas 
didelis dėmesys į odos pakitimus po 
transplantacijos, kai vartojami imu-
nosupresantai, taip pat įvėžio preven-
ciją, apsaugą nuo tiesioginių saulės 

spindulių. Buvo pristatytos įvairios 
apsaugos nuo saulės priemonės.

Kad pobūvis būtų linksmesnis, 
apie kiekvieną dalyvį “Gyvasties” 
prezidentė Ugnė Šakūnienė sukūrė 
šmaikščius posmus, gerą nuotaiką 
taip pat dalino renginio pagalbinin-
kės Aušra Degutytė ir Vilma Radavi-
čienė.

Konferencija buvo visiems labai 
naudinga, sužinojom daug naujo, pa-
bendravom su daugeliu kolegų iš kitų 
regionų, pasidalinom patirtim ir gera 
nuotaika.

Dėkojame projektą rėmusiai Svei-
katos apsaugos ministerijai. Taip pat  
projekto organizatoriams ir vykdy-
tojams – Alytaus apskrities ligonių, 
susijusių su organų persodinimu, vi-
suomeninei organizacijai „Dalia“ bei 
Vilkaviškio rajono nefrologinių ligo-
nių draugijai.

KKNLD „KAUNO GYVASTIS“ 
renginys 
„Sveiki dantys-sveiki inkstai“ 
Irma Juodienė, 
KKNLD „Kauno gyvastis“ pirmininkė

Sveiki dantys – tai ne tik estetinis 
grožis, tai gana svarbus sveikatos ro-
diklis laukiantiems ar po transplan-
tacijos gyvenantiems žmonėms. Kas 
laukia transplantacijos dažniausiai 
žino, kad jų dantys turi būti sveiki. 
Gyvenantieji po transplantacijos 
taip pat žino, kad bet kokia infekci-
ja (tame tarpe ir dantų) gali sukelti 
transplantuoto inksto atmetimo ri-
ziką. Idėja, kasmet tikrinti mūsų 
pacientų burnos būklę kilo Ninai 
Balechovai. Mintis pasiskolinta iš 
bulgarų. 

Susisiekus su Studentų Odontolo-
gų Asociacijos (SOA) vadove Egle 
Špokaite, buvau maloniai nustebinta 
jaunos merginos entuziazmu, nuo-

širdžiu noru pagelbėti mūsų neįga-
liesiems. Šios idėjos įgyvendinimui 
reikėjo tinkamos vietos, kad vienu 
metu būtų galima atlikti apžiūrą 
daugiau nei 30-iai pacientų. Čia 
mums pagelbėjo Nefrologijos klini-
kos prof. Inga Arūnė Bumblytė bei 
UAB „Kauno kraujo donorystės cen-
tras“ paskolinę mobilius gultus, ku-
rie leido sukurti patogią darbo vietą 
odontologams. 

Tad gruodžio 2 d. visi norintys 
pasitikrinti savo dantų ir burnos bū-
klę buvo pakviesti į Lietuvos svei-
katos mokslų universiteto ligoninės 
Kauno klinikų Nefrologijos kliniką, 
kurioje laukė 15 SOA studentų. Stu-
dentai ne tik tikrino dantis, jie buvo 
pasiruošę daug vizualinės medžia-
gos: buvo rodomas mokomasis fil-
mukas, kaip taisyklingai prižiūrėti 
ir valytis dantis (filmuką studentai 
sukūrė patys ir netgi buvo jo akto-
riais), pavyzdžiai buvo demonstruo-
jami ant burnos muliažų su didžiu-
liais dantų šepetukais, kiekvienas 
dalyvis gavo po informacinį lanks-
tinuką. Po paskaitos būsimi odonto-

logai apžiūrėjo kiekvieno norinčiojo 
dantis, užpildė apžiūros lapus ir pa-
skyrė susitikimus burnos higienai 
atlikti. Berašant šį straipsnį netikėtai 
paskambino vienas renginio dalyvių 
Vincentas Degutis, jis pasidžiaugė 
puikiai atlikta burnos higiena ir ne-
paprastai maloniu aptarnavimu bei 
dėmesiu. 

Už puikų renginį ir nuoširdų 
bendradarbiavimą norime padėkoti 
SOA vadovei Eglei Špokaitei bei 
mus apžiūrėjusiems jauniesiems 
odontologams. 
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Paskaita Seime apie 
hepatitus A, B ir C 
Vilma Radavičienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Vilniaus skyriaus pirmininkė

Spalio 20 d. „Gyvasties“ Vilniaus 
skyriaus nariai dalyvavo renginyje 
„Mokėjimas išgirsti šalia esantį“. 
Renginys vyko Seimo trečiųjų rūmų 
didžiojoje salėje. Prasidėjo nuo pas-
kaitos apie hepatitus A, B ir C. Lek-
torė docentė I. Mačionienė pasakojo, 
kaip apsisaugoti ir neužsikrėsti he-
patitu bei kaip elgtis susirgus: gydy-
tis, nepakenkti nei sau, nei aplinki-
niams, t.y. neužkrėsti savo artimųjų. 
Po paskaitos buvo parodytas spek-
taklis „Pasmerkti namai“, kuriame 

vaidino ir „Gyvasties“ narė, pirmus 
metus gyvenanti su persodintu inks-
tu, Indrė Čergelytė. 

Susirinkusiai publikai sociodra-

mos praktikumą pravedė teatrologė, 
teatro mokyklos „Aš esu“ įkūrėja 
pedagogė Laimutė Gudaitė. Ant bal-
to popieriaus lapo mokėmės rodyti 
savo pyktį. Be problemų gyvenantys 
žmonės buvo pakviesti į sceną (džiu-
gu, kad du iš „Gyvasties“ narių taip 
pat gyvena be problemų). 

Atėjus laikui atsisveikinti supra-
tome, kad šio vakaro pavadinimas 
buvo grandis, jungusi visą programą. 
Sergant hepatitu svarbu neužkrėsti 
šalia esančio. Spektaklis, apie vieni-
šą mergaitę ir tariamus jos draugus, 
kurie negali padėti, bei apie proble-
mų neturinčius žmones, kurie gyve-
na tarp, atrodytų, neišsprendžiamų 
problemų nuolat lydinčių asmenų, 
skatina įsiklausyti į kitą, šalia esantį 
ir ištiesti pagalbos ranką.

Dėkojame organizatoriams ir da-
lyvavusiems. 

Donorystės akcija 
Šiauliuose 

+Spalio 12 d. Šiaulių inkstų li-
gomis sergančiųjų draugija „Atga-
ja“ surengė renginį „Būkime vilties 
donorais“. „Atgaja“ jungia žmones, 
patyrusius arba laukiančius ne tik 
inksto, bet ir kitų organų (širdies, 
kepenų, širdies-plaučių komplekso) 
persodinimo operacijų. Renginio 
metu buvo galima užpildyti anketą 
donoro kortelei gauti, neatlygintinai 
dovanoti kraujo, duoti kraujo mėginį 
kaulų čiulpų donorystei.

Renginyje dalyvavo apie 700 
moksleivių ir studentų iš visos Šiau-

lių apskrities. Jiems jauni gydyto-
jai – Santariškių klinikų nefrologas 
Laurynas Rimševičius ir Nacionali-
nio transplantacijos biuro prie SAM 
koordinatorius Šarūnas Judickas 
skaitė paskaitas apie kraujo, orga-
nų ir kaulų čiulpų donorystę. Buvo 
pasakojama apie tai, kas vyksta nuo 
to momento, kai sužinoma, jog kaž-
kurioje Lietuvos ligoninėje atsirado 
potencialus organų donoras iki pat 
persodinimo operacijos. Taip pat 
kalbėjo žmonės, dabar gyvenantys 
persodintų organų dėka, bei donorai, 
daugybę kartų neatlygintinai davę 
kraujo. Koncertavo Šiaulių S. Son-
deckio menų gimnazijos moksleiviai.

Renginio metu buvo transliuoja-
mas ir dokumentinis filmas „Žymūs 

žmonės apie organų donorystę“, 
kuriame kalbėjo kunigas Ričardas 
Doveika, menininkė Nomeda Mar-
čėnaitė, dainininkas ir žurnalistas 
Marijus Mikutavičius, muzikos at-
likėjas Jurgis Didžiulis, rūbų dizai-
nerė Gabrielė Januškevičiūtė, gy-
dytojai, atliekantys organų ir kaulų 
čiulpų transplantacijas, kiti žinomi 
žmonės. Kai kurie filmo momentai 
paimti iš asociacijos „Gyvastis“ ini-
ciatyva sukurto filmo „Už gyvybę“, 
kuris yra nufilmuotas organų dono-
rystę propaguojančių akcijų metu.

Apie šį renginį rašė regioninis lai-
kraštis „Šiaulių naujienos", 
www.skrastas.lt, www.glaustai.lt.
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Iš spaudos

„Gyvasties“ atvirukai – 
išsiųsk atviruką, pratęsk 
gyvybės grandinę!

Gruodžio 9 d. Alytuje, Rotušės 
aikštėje, vyko Kalėdų eglutės įžie-
bimo šventė. Adolfo Ramanausko-
Vanago gimnazijos moksleiviai, va-
dovaujami etikos mokytojos Meilės 
Platūkienės visiems šventės daly-
viams nemokamai dalijo asociacijos 

„Gyvastis“ išleistus atvirukus, ska-
tinančius pritarti organų donorystei. 
Visi buvo kviečiami išsiųsti atviru-
kus brangiems žmonėms, taip pratę-
siant Gyvybės grandinę. 

Nė vienas iš mūsų negali būti ti-
kras, kad jo ar jo šeimos narių nepa-
lies sunki liga, iš kurios vienintelė 
išeitis gali būti organų transplantaci-
ja. Šie atvirukai tai dar viena proga 
susimąstyti apie organų donorystės 
reikšmę ir vilties dovaną, kurią po 
savo mirties galime palikti kitiems. 

Dėkojame Adolfo Ramanausko-
Vanago gimnazijos moksleiviams, 

mokytojai Meilei Platūkienei, jau 
ne vienerius metus aktyviai propa-
guojančius organų donorystę. Taip 
pat atvirukų autorėms dizainerėms 
Alicijai Makovskai-Širvinskienei ir 
Karolinai Ananevai.

Negalėjusiems dalyvauti Alytuje 
vykusioje akcijoje, tačiau norinčius 
palaikyti šią idėją ir simboliškai 
pratęsti gyvybės grandinę, kviečia-
me išsiųsti virtualų atviruką iš aso-
ciacijos „Gyvastis“ interneto svetai-
nės www. donoras. lt. 

Dėkojame visiems, palaikantiems 
organų donorystės idėją!

Klaipėdoje – dviračių žygis 
„Už organų donorystę ! už 
gyvenimą !“
http://klaipeda.diena.lt
Asta Aleksėjūnaitė, 2011 spalio 1 d.

Pasaulinės organų donorystės die-
nos proga šį šeštadienį asociacija 
„Gyvastis“ klaipėdiečius pakvietė į 

dviračių žygį „Už organų donorystę! 
Už gyvenimą!“.

Į donorystę propaguojančią akci-
ją Atgimimo aikštėje susirinko per 
šimtą dalyvių, tarp jų ant dviračių 
sėdo ir žinomi klaipėdiečiai – Klai-
pėdos meras Vytautas Grubliauskas, 
aktorė Eglė Jackaitė, muzikos atli-
kėjas Andrius Rimiškis bei nuolat 
optimizmu trykštantis sportininkas 
Ramūnas Vyšniauskas.

Asociacija „Gyvastis“ jungia 
žmones, gyvenančius po kokio nors 
organo – inksto, širdies, kepenų, 

plaučių persodinimo operacijos taip 
pat laukiančius transplantacijos. Šį 
šeštadienį Klaipėdoje rengtoje ak-
cijoje dalyvavo 35 tokias operacijas 
patyrę žmonės.

Trys akcijos dalyviai nepabūgo 
dviračių minti net ir su persodinto-
mis širdimis. 

Apie vykusį renginį taip pat rašė: 
www.ve.lt, www.15min.lt, 
www.sveikatoskodas.lt, 
www.zebra.lt, www.glaustai.lt, 
www.vtv.lt, www.respublika, 
www.lrytas.lt, www.ukiozinios.lt, 

Gripas vos nenuvarė į kapus 
 
http://www.respublika.lt 
priedas „Sveikata“
Rūta Juknevičiūtė, 2011 spalio 3 d. 

Ypač padaugėjo sergančiųjų per-
šalimo ligomis ir gripu. Kaip tei-
gia specialistai, nemažai sergančių 
asmenų vengia kreiptis į gydytoją 
ir ligų nesureikšmina. Tačiau vil-
nietis Rimvydas Vekerotas ragina 
į sezonines ligas žiūrėti rimtai - 
prieš dešimtmetį vyriškiui dėl gri-
po komplikacijų sustreikavo širdis. 

Dabar vyro gyvybę palaiko donoro 
širdis.

Netrukus sueis penkeri metai, kai 
43-ejų R.Vekerotui transplantuo-
ta donoro širdis. Transplantacijos 
galbūt nebūtų niekada prireikę, jei 
Rimvydas prieš dešimtmetį nebūtų 
ranka numojęs į gripą. Tada vyriš-
kiui liga pasirodė nerimta - tempe-
ratūra nekilo, jautė tik silpnumą ir 
kaulų laužymą. Į gydytojus vilnietis 
nesikreipė. Liga nepraėjo be kom-
plikacijų - po kelių mėnesių jaunam 
- 33 metų - vyrui pradėjo šlubuoti 
širdis: pasireiškė aritmija, būdavo 
silpna, kankino dusulys. Gydytojai 

diagnozavo kardiomiopatiją - šir-
dies raumens ligą.

„Žmogui, kuris nesigydo nuo 
gripo, siūlyčiau gerai pagalvoti: 
man baigėsi gerai, bet ar visiems 
taip?“ - kalbėjo Rimvydas. 
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Donorystė - aukščiausia 
žmogaus meilės žmogui 
išraiška
http://www.ve.lt 
Ivona Žiemytė, 2011 spalio 8 d. 

Šiandien minimą Pasaulinę orga-
nų donorystės dieną 15 tūkst. Lie-
tuvos gyventojų pasitiks turėdami 
organų donorų korteles. Specialistai 
teigia, jog donoryste nepasitikima 
tiek, kiek apskritai nepasitikima ša-
lies medicina. Įtarių žmonių, kaip ir 
mitų, visuomet buvo ir bus, tačiau 
faktai rodo, jog su persodintu orga-
nu žmonės išgyvena daugybę metų, 
pratęsia giminę, užaugina kitą kartą, 
todėl sprendimas pasidalinti gyvybės 
dovana yra kilnus ir šventas.

"Nuo pat susikūrimo pradžios 
mūsų tikslas buvo propaguoti orga-
nų donorystę, nes daugeliui žmonių 
tai yra vienintelė galimybė išgyven-
ti. Viešose akcijose, kurias rengiame 
aikštėse, prekybos centruose stebina 
kai kurių žmonių reakcijos. Vieni 
galvoja, kad organų transplantacijos 
yra eksperimentai ir žmonės po jų 
negyvena. Kiti sako - gyvenkime, 
kiek mums skirta, ir nejaukime Die-
vo planų. Tokių skeptikų klausiame: 
ar negydytumėte savo vaiko, susirgu-
sio plaučių uždegimu, nes tokie Die-
vo planai? Transplantacija - vienas 
iš gydymo būdų", - sakė asociacijos 
"Gyvastis", jungiančios žmones, gy-
venančius po kurio nors organo per-
sodinimo operacijos ar laukiančius 
jos, vadovė Ugnė Šakūnienė.

Vis dėlto pirmaujame
"Lietuva pagal organų donorystę 

pirmauja Baltijos šalyse. Nei latviai, 
nei estai neatlieka tiek rūšių trans-
plantacijų. Tik pas mus transplan-
tuojamos kepenys, plaučiai arba du 
organai vienam recipientui: širdis 
- plaučiai, inkstai - kasa", - sakė Na-
cionalinio organų transplantacijos 
biuro direktorė Asta Kubilienė.

Šiuo metu tarp specialistų vyksta 
diskusija, ar iš vis reikalingos dono-
rų kortelės. Manoma, kad turėtume 
žengti žingsnį į numanomo sutikimo 
modelį - visi, kurie neparašė pareiš-
kimo nesutinkantys būti donorais, tu-
rėtų būti laikomi sutinkančiais.

"Gal tai buvo jos misija"
"Niekada nesusimąsčiau, kad man 

taip gali atsitikti. Kai išgirdau du-
kros diagnozę - smegenų aneurizma, 
po kurios išgyvena vos 3 procentai 
žmonių, ir suvokiau, kad jos netenku, 
nežinau, kas, gal Dievas man atsiun-
tė mintis, kurias pasakiau garsiai: 
ką galime dar padaryti? Gydytojai 
nesuprato, pamanė, kad klausiu apie 
savo mergaitę", - sakė vieno Šiaurės 
Lietuvos miestelio gyventoja Vida, 
po vienturtės 18 metų dukters mirties 
paaukojusi visus jos transplantacijai 
tikusius organus.

"Mintis, jog jos dalelė gyvens ki-
tuose žmonėse, tuo metu mano skaus-
mo nesumažino, man niekas negalė-
jo padėti. Kai nusprendžiau, kad jos 
organai kažkam galėtų tikti, vis dar 
kankino beprotiška abejonė: o gal ji 
dar galėtų gyventi? 

Po dviejų mėnesių gavau laišką iš 
transplantacijos skyriaus, kai perso-
dinti organai jau turėjo būti prigiję 
ir funkcionuoti. Tai anonimiška, bet 
žinau, kad maža mergytė ir jaunas vy-
ras praregėjo dienos šviesą - abu gavo 
po vieną dukters rageną. Kitam žmo-
gui tiko kasa ir inkstas, persodintos 
kepenys sugrąžino į gyvenimą dviejų 
vaikų tėvą. Nedrįsčiau pavadinti to 
palengvėjimu, bet džiaugiuosi, kad 
padėjome kitiems žmonėms.

Su vyru pasišnekame, kodėl dukra 
buvo netikėtai ištraukta iš gyvenimo. 
Gal jos ir buvo tokia lemtis ir misija - 
dviem žmonėms pagerinti gyvenimo 
kokybę, tris į jį sugrąžinti?. Aš labai 
norėčiau pažinti, apkabinti tuos žmo-
nes, kuriems padėjome, tada suvok-
čiau iki galo, kad juose - gyva dukros 
dalelė, ir taptų savi, net mano pačios 
dalimi.

Patarčiau kitiems kalbėtis apie tai, 
nes nė vienas nesame pasiruošę, ne-
žinome, kada ir kokiu būdu Dievas 
pasišauks. Reikia nebijoti sveikiems 
pasikalbėti apie mirtį, apie kilnų išė-
jimą - donorystę. Yra daug mitų, ne-
žinojimo, su tuo nesusidūrę žmonės 
spėlioja, o akistata su mirtimi pasėja 
nepagrįstas baimes. Reikia suvokti, 
kad nemari tik siela, o kūnas nebe-
prisikels. Tai kam visa tai palikti pūti 
kirmėlėms, jeigu galima išgelbėti 
žmogų, ir ne vieną", - sakė Vida.

Žmogiškas sprendimas
"Gyvenu su jau 4 metai transplan-

tuotu inkstu ir net negaliu papasakoti 
to džiaugsmo, kurį suteikė nepažįsta-
mas žmogus", - sakė 17 metų klaipė-
dietis Paulius.

"Buvau 12 metų, kai pasakė, kad 

reikės hemodializių procedūrų. Dvi 
dienas verkiau. Jos yra labai sunkios, 
triskart per savaitę po 4 valandas iš-
valomi kraujo skysčiai, nuodijantys 
visą kūną. Dideli galvos skausmai, 
negali net ant šono pasisukti, o šalia 
kiti prislėgti likimo draugai, panašu į 
koncentracijos stovyklą. Visa tai bai-
gėsi, kai gavau naują inkstą. Norisi 
padėti kitiems, dabar apie save ma-
žiau galvoju. Pasirinkau socialinius 
mokslus, nes noriu padėti senukams, 
vaikams, ligoniams, draugauju su 
mergina, galvoju apie šeimą - tokia ir 
yra gyvenimo prasmė. Mano mama ir 
patėvis turi donoro korteles, kalbinu 
seserį ir senelius tą patį padaryti", - 
sakė Paulius.

"Neprotinga neišgelbėti kitos 
gyvybės"

(Andrius NARBEKOVAS, kunigas, 
bioetikos mokslų daktaras)

Bažnyčios požiūris į organų trans-
plantaciją yra teigiamas, jeigu tai pa-
daroma etiškai priimtinu būdu. Kai 
donoras miręs, reikalavimai gerokai 
mažesni, užtenka, kad sutikimą duotų 
jo artimieji. Tačiau jeigu atsisakytu-
me persodinti mirusio žmogaus or-
ganus neva vadovaudamiesi etiniais, 
religiniais sumetimais, manau, su-
žlugtų visa medicina, nes tada galėtu-
me neieškoti pagalbos pas gydytojus 
ir susitaikyti su bet kuria liga. Jeigu 
galime kitam pratęsti gyvybę, užuot 
leidę palaidoti žmogų ir sunykti jo or-
ganams, savaime suprantama, tai yra 
sveikintina. Religinių mitų, kaip mes 
paskui prisikelsime be kurios kūno 
dalies nereikėtų paisyti, nes būsime 
prikelti tokie, kokie esame.
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Užsienio spauda

Stebuklas: prieš širdies 
persodinimo operaciją 
kūdikio širdis išgijo pati 
www.balsas.lt, 2011 lapkričio 18 d.

 
Mergaitė, kuriai nedelsiant rei-

kėjo atlikti širdies persodinimo 
operaciją, nustebino tėvus ir gy-

dytojus netikėtai pasveikdama be 
gydymo. Scarlett Ungurs būdama 
šešerių mėnesių sirgo virusine liga, 
kurią lydėjo sunkios komplikacijos. 
Jai buvo diagnozuota kardiomiopa-
tija, o šių metų rugpjūčio 17 dieną 
mergaitė patyrė širdies priepuolį.

Po priepuolio Scarlett buvo at-
likta septynių valandų trukmės ope-
racija. Jai buvo prijungta „dirbtinė 
širdis“, kuri padėjo funkcionuoti 
kairiajam širdies skilveliui. Chi-
rurgai ir tėvai buvo šokiruoti, kai 

mergaitės širdis pasveiko pati, ir 
gydytojų teigimu, tai tik vienas iš 
20 kitų vaikų visame pasaulyje, ku-
rio širdis esant kritinei būklei ste-
buklingai atsistatė.

Šešių savaičių bėgyje mergai-
tės širdis ėmė sveikti pati. Vaikų 
Širdies centre („Children's Heart 
Unit“) gulinčiai Scarlett buvo at-
liktas „stresinis testas“, norint įsiti-
kinti, kad širdis funkcionuoja nor-
maliai. Netrukus jai buvo atjungtas 
širdies veiklą palaikantis aparatas. 

Užklupus klastingai ligai 
ar traumai, pagalbos ranką 
tiesia donorai
http://sveikata.diena.lt 
Zita Katkienė, snaujienos.lt inf., 
2011 spalio 17 d. 

 Kada pačiam žmogui prireiks 
pagalbos, rūpintis kitais jau bus per 
vėlu. Dauguma žmonių mano, jog 
ligos atveju jausis kitaip, jei pats 
gyvenime bus tapęs donoru: davęs 
kraujo, užsiregistravęs kaulų čiulpų 
donorų registre ar turintis donoro 
kortelę. Deja, donorų turi būti daug 
daugiau, nei pacientų, kuriems rei-
kia jų pagalbos. 

Donoru – per 100 kartų
Šiaulietis Vaclovas Janavičius 

tiksliai ir negali pasakyti, kiek kartų 
per savo gyvenimą yra davęs kraujo. 
63-ejų metų vyras pirmą kartą dono-
ru tapo būdamas aštuoniolikos.

Nuo tada kiekvienais metais po 
3-4 kartus jis skuba į Kraujo dono-
rystės centrą. Sovietmečiu jam buvo 
suteiktas ir Garbės donoro vardas 

bei pažymėjimas. 
Maždaug susiskaičiavo Vaclovas 

Janavičius, kiek kartų davė kraujo, 
ir mano, jog turėtų būti 116 kartų. 

Trečias inkstas – garantuotas
Šiaulietė Olga Privalenkova abe-

joja, ar tiek kraujo, kiek per gyve-
nimą dovanoja 100 donorų vienu 
kartu, pakanka žmogui, kuriam ten-
ka persodinti inkstus. 38-erių metų 
Olgai teko iškęsti... tris inkstų trans-
plantacijos operacijos, tad dėkingu-
mo donorams žodžių gali jaunai mo-
teriai ir pristigti.

Sveikatos problemos prasidėju-
sios nėštumo metu. Moteris laukėsi 
pirmojo kūdikio ir septintą nėštu-

mo mėnesį medikai nustatė, jog ne-
befunkcionuoja jos inkstai. Gimė 
sūnus, deja mamai drauge grįžti 
namo neteko. 

Praėjusių metų spalio 21 dieną 
Olga Privalenkova vėl buvo pakvies-
ta inksto transplantacijai – jai trečią 
kartą persodintas inkstas. Po dešim-
ties metų dializės jau metus mote-
ris gyvena organų donoro dovanoto 
inksto dėka. 

„Visas gyvenimas tapo laisvesnis, 
kai nereikia eiti į dializės procedū-
ras, kai nereikia riboti skysčių“, - 
kalba jauna moteris, puikiai žinanti, 
kad net menkiausia infekcija jai pa-
vojinga. Ir saugotis reikia ne stipri-
nant, o slopinant imuninę sistemą, 
nes kuo imunitetas stipresnis, tuo jis 
labiau kovoja ir su svetimkūniu.

Donorų gretos auga 
Apsisprendimas pritarti organų 

donorystei, pasak Šiaulių inkstų li-
gomis sergančiųjų draugijos „At-
gaja“ pirmininkės Danutės Rač-
kauskienės, jau du dešimtmečius 
gyvenančios su mamos dovanotu 
inkstu, ne tik gelbėja gyvybes. Šių 
žmonių dėka ir vaikai nelieka naš-
laičiais, ir artimieji išvengia netek-
ties skausmo.

Tėvas jau nebesitikėjo 
pamatyti būsimo sūnaus, 
kai gavo naują širdį 
 http://www.alfa.lt 
 2011 rugsėjo 23 d. 

 
Kai būdamas kritinės būsenos 

gulėjo ligoninėje Lankašyre, Benas 
Knightas bijojo, kad jis neišgyvens 
ir nepamatys savo būsimo vaiko.

Bet išsipildė ne tik šis noras – 
vyras dabar tikisi stebėti, kaip auga 
Oscaras ir būti tėvu, kurio mažas 
berniukas galėjo netekti.

26 metų B. Knightui prieš dešimt 

metų buvo diagnozuota kardiomio-
patija. Dėl ligos jo širdis tapo dvi-
gubai didesnė, ir gydytojai įspėjo, 
kad jam reikės širdies transplanta-

cijos. Likus šešioms savaitėms iki 
gimdymo, gydytojai pagaliau pranešė 
B. Knightui, kad atsirado jam tinkama 
širdis.

Po kelių valandų buvo atlikta ope-
racija. B. Knightas sakė: „Aš esu 
toks dėkingas, kad gydytojai surado 
man širdį, kai mano laikas buvo be-
sibaigiąs ir aš nežinojau, ar gyven-
siu tiek, kad pamatyčiau savo sūnų.“

Po dviejų savaičių jį išleido namo, 
o po keturių savaičių gimė Oscaras. 
B. Knightas dabar aktyviai propa-
guoja donorystę. Jis sakė: „Buvo 
neįtikėtina, kai aš laikiau savo sūnų 
pirmą kartą. Tai yra lyg suteiktas 
antras gyvenimas su galimybe būti 
tėvu.“


