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Po dviejų 
inksto 

persodinimo 
operacijų  
kelionė 

svajonės 
link tęsiasi

Galiudirbti.lt – tinklalapis, skirtas padėti neįgaliesiems surasti 
sau tinkamą darbą, o darbdaviams – tinkamą darbuotoją.

Esi neįgalus? Ieškai darbo?
Siūlai darbo neįgaliesiems?
Registruokis! Tikrai verta!

Ketveri iššūkių, atsakomybės ir 
kompromisų ieškojimo metai

Donorystė – 
gyvybės kelias

Iki dializių pradžios –
12 metų

Dažnai net nesusimąstome, 
kokias pasekmes gali sukelti vie-
na ar kita infekcinė liga, todėl ne-
retai per mažai dėmesio kreipia-
me į gydytojų nurodymus ar net 
bandome pasveikti eidami į dar-
bą. Raudoniuke vaikystėje susir-
gusios pakruojiškės Indrės Čer-
gelytės tėvai gydytojų patarimų 
neignoravo – darė viską, kad tuo 
pačiu metu vaikiška infekcine liga 
užsikrėtę dukra ir sūnus kuo grei-
čiau pasveiktų, sustiprėtų. Kurį 
laiką atrodė, kad viskas klosto-
si sėkmingai, tačiau jau turėju-
sią pasveikti Indrę vis kamavo 
aukšta temperatūra, pykinimas, 

25-metė Indrė Čergely-
tė – gyvenimo džiaugsmu 
spinduliuojanti, optimis-
tiškai į pasaulį žvelgianti, 
savo pavyzdžiu kitus įkve-
pianti M.Romerio universi-
teto magistrantė. Žvelgda-
mas į nuolat besišypsančią 
merginą net neįtartum, 
kad jai teko išgyventi ne 
tik du hemodializių kur-
sus, bet ir dvi inksto perso-
dinimo operacijas. 

skausmai inkstų srityje. 
Gydytojams ilgai nesisekė nu-

statyti užsitęsusių negalavimų 
priežastį. Tik beveik po metų jie 
pagaliau išsiuntė Indrę į Vilnių. 
Santariškėse esančios Vaikų li-
goninės medikai netruko diagno-
zuoti rimtas inkstų problemas: 
vienas 7-metės mergaitės inks-
tas buvo labai pažeistas, kitas – 
dar šiek tiek mažiau. I.Čergelytė 
dabar puikiai suvokia, kad jeigu 
raudoniukę lydėjusi ūmiu inks-
tų uždegimu pasireiškusi kom-
plikacija būtų iš karto diagno-
zuota ir pradėta gydyti, liga ne-
būtų perėjusi į lėtinę formą, kuri 
ilgainiui ir sukėlė inkstų nepa-
kankamumą. 

Išsiaiškinę tikrąją padėtį, gy-
dytojai paskyrė vaistus, kurie tu-
rėjo apsaugoti mažiau pažeistą 
inkstą, kad šis kuo ilgiau tarnau-
tų. Ir iš tiesų Indrė jautėsi visai 
neblogai – liga tarsi atsitraukė, 
netrukdė mokytis, lankyti būre-
lius, bendrauti su draugais. Tie-
sa, retsykiais tekdavo atsiprašyti 
iš pamokų ir dieną kitą praleis-
ti lovoje. Tėvai Indrę vis vežda-
vo parodyti Vilniaus medikams, 
atlikdavo būtinus tyrimus. Nors 
ir džiaugėsi, kad liga sparčiai ne-
progresuoja, tačiau visi žinojo, 
kad pažeisti inkstai neilgai pa-
jėgs atlikti savo funkciją. Vilniaus 

– Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijai atėjote vadovauti neleng-
vu metu – neįgaliųjų draugijos 
buvo bauginančioje nežinioje 
dėl ateities: nesiliovė diskusijos 
apie jų veiklos fi nansavimo per-
davimą tai savivaldybėms, tai 
apskritims. Nežinia kėlė nerimą, 
net mintis apie draugijų veiklos 
žlugdymą. Visos žiūrėjo į Vilnių, 
į asociacijos centrą, į Jus – nau-
jąjį LND pirmininką. Reikėjo aiš-
kintis numatomų permainų niu-
ansus, principingai, argumentuo-
tai dėstyti savo poziciją. Ne sykį 
varstėte Seimo, Vyriausybės, So-
cialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos (SADM) duris. Vos pradė-
jusiam eiti asociacijos pirminin-
ko pareigas tai nebuvo lengva.

– Ne veltui liaudies išmin-
tis sako, kad „žmogus planuo-
ja, o Dievas juokiasi“. Iki lemtin-
gos 2008 m. spalio 23-iosios, kai 
buvo sušaukta Lietuvos neįgalių-
jų draugijos ataskaitinė rinkimi-
nė konferencija, gana ramiai gy-
venau Elektrėnuose, ilgus metus 
dirbau Lietuvos elektrinėje, užsiė-
miau visuomenine veikla – vado-
vavau Elektrėnų neįgaliųjų drau-
gijai, daug dėmesio skyrusiai neį-
galiųjų interesams ginti. Niekada 
nekėliau sau tikslo – vadovauti 
Lietuvos neįgaliųjų draugijai. At-
sistatydinus ilgametei LND pir-
mininkei Zitai Valaitytei, paskuti-

Prieš ketverius metus Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos 
(LND) nariai savo vadovu iš-
sirinko Zigmantą Jančauskį. 
Reiklus, principingas, iš es-
mės į neįgaliųjų problemas 
besigilinantis ir atvirai apie 
jas kalbantis žmogus – tokį jį, 
daugiau kaip 10 metų Elek-
trėnų neįgaliesiems vadova-
vusį, dvi kadencijas Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos valdy-
bos nariu rinktą kolegą pa-
žinojo daugelis miestų bei 
rajonų neįgaliųjų draugi-
jų pirmininkų. Z.Jančauskio 
pirmininkavimo kadenci-
ja nebuvo lengva – permai-
nų laikas visada pareikalauja 
ypač daug ištvermės, susi-
telkimo ir išminties. Ir dar di-
desnės atsakomybės, žinant, 
kad atstovauji ne sau, o dau-
giau kaip 30 tūkst. neįgalių-
jų vienijančiai organizacijai. 
Artėjant LND ataskaitinei rin-
kiminei konferencijai, su Zi-
gmantu Jančauskiu susėdo-
me pasikalbėti, kaip sekėsi 
įveikti šiuos iššūkius, ką per 
šiuos ketverius metus pavy-
ko nuveikti neįgaliųjų labui.

nį vakarą prieš rinkimus „pasida-
viau“ kolegų įkalbinėjimams kel-
ti savo kandidatūrą į laisvą pirmi-
ninko vietą. Žmonės manimi pa-
sitikėjo, išrinko. Ir tai visiškai pa-
keitė mano gyvenimą.

Tuo metu jau visi žinojome 
apie Valstybės kontrolės atlikto 
audito išvadas, rekomendavu-
sias socialinės neįgaliųjų reabili-
tacijos lėšas skirstyti per savival-
dybių administracijas. Bet kad jau 
po mėnesio iš Seimo ir Vyriausy-
bės išgirsime žodžius apie į Lietu-
vą atėjusią ekonomikos krizę, ne-
sitikėjo niekas. Ketinimai mažin-
ti socialinių programų fi nansavi-
mą ir nepasitikėjimas savivaldy-
bėmis, kurios neįgaliųjų sociali-
nei reabilitacijai skirtas lėšas jau 
planavo įtraukti į savo socialinių 
paslaugų biudžetus, vertė sune-
rimti ne tik LND, bet ir kitas skė-
tines asociacijas. 

Niekada nepamiršiu pirmojo 
savo vizito pas Neįgaliųjų reika-
lų departamento direktorę Geno-
vaitę Paliušienę. Ėjau prašyti LND 
programoje numatytą aplinkos 
tyrimo konferenciją leisti pakeisti 
į SADM specialistų ir asocijuotųjų 
narių vadovų susitikimą – disku-
siją dėl fi nansavimo tvarkos pa-
keitimo. Tokį leidimą gavau, dis-
kusiją surengėme. 

Bet tai buvo tik ilgo kelio ir su-
sitikimų dėl galimybės išsaugoti 

neįgaliųjų socialinės reabilitacijos 
lėšas bei įrodyti asociacijų svarbą 
neįgaliųjų integravimo į visuo-
menę procese maratono pradžia. 
Tada man, vos pradėjusiam eiti 
LND pirmininko pareigas, tik-
rai nebuvo lengva, bet gelbėjo 
tai, kad ir kitoms neįgaliųjų skė-
tinėms asociacijoms grėsė tas pats 
išlikimo iššūkis. Todėl diskusijose 
su Seimo, Vyriausybės ar SADM 
vadovais visada jaučiau ir kitų 
skėtinių neįgaliųjų asociacijų va-
dovų paramą, už kurią jiems esu 
labai dėkingas. 

– Permainų pradžią pavyko 
atitolinti – jų imtasi tik po trejų 
metų. Tačiau paaiškėjo, kad ne-
įgaliųjų organizacijoms ši per-
tvarka išėjo tik į gera – absoliuti 
jų dauguma gavo gerokai dides-
nį fi nansavimą nei anksčiau. Tad 
gal be reikalo vargote atkakliai 
reikalaudami naujojoje tvarkoje 
įvesti neįgaliųjų organizacijoms 
palankius „saugiklius“? Gal vis-
kas ir taip savaime būtų palan-
kiai susiklostę?

– Kai kam šiandien gali atro-
dyti, kad skėtinės neįgaliųjų aso-
ciacijos labiau rūpinosi savo pa-
čių išlikimu ir noru užsitikrin-
ti pakankamą programinį fi nan-
savimą, o ne asocijuotųjų narių 

Egidijaus Skipario nuotr.

Indrė Čergelytė mokosi, dirba, džiaugiasi gyvenimu.



Kai lyja pažadų lietus

Apie tai, 
kas 

jaudina

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Turbūt supratote, kad rašysiu ne apie tai, apie ką 
dainuojama sename romanse: „Tu prižadėk, nors ir 
neištesėsi...“ Bet esmė ta pati, kai girdime būsimų-
jų tautos išrinktųjų viliones. Vienas per kitą jie že-
ria mums pažadus ir tikina žinantys, kaip pakeis-
ti pasaulį. Visų ir nespėsime išgirsti. Juk norinčiųjų 
patekti į valdžios olimpą šiemet net du tūkstančiai. 
Pasiekti nauji rinkimų rekordai. Politologai juokau-
ja, kad tai rodo didelį nedarbą šalyje. Tai ar Seimas 
tapo Darbo birža? O gal „UABu“?

Tokiame kontekste visai nekeista, kad į Seimo 
narius taikosi įvairių profesijų bei pramogų ir spor-
to pasaulio atstovai. Kai kas kartu su sutuoktiniu. 
Tarsi į pokylį. Panašu, kad ne visi jie žino, kur atei-
na. Paklausus apie tai, galima išgirsti keisčiausių at-
sakymų: „Norim išbandyti“, „Ne, krepšinio neme-
siu“ ir t.t. Ką, mielieji, jūs norit išbandyt? Čia ne are-
na ir ne bandymų poligonas. Tautoje, matyt, dar te-
bėra paplitęs požiūris, kad Seimo salėje turi sėdėti 
visų profesijų ir pomėgių atstovai. Galbūt, kalta so-
vietmečiu įdiegta nuomonė, kad atstovauti šaliai gali 
ir virėja, kuri, grįžusi iš tuometinės Aukščiausiosios 
Tarybos sesijos, pasakė tik tiek, jog „Velykos bus ru-
denį“. Mat, ten girdėjo dažnai kartojamus žodžius 
„velikaja rodina“(didžioji tėvynė). Ir dabar kai ku-
rie mūsų rinkėjai vadovaujasi panašia logika: ,,kad ir 
durnas, bile savas“. Taip norisi, kad balsuodami ne-
sielgtume lengvapėdiškai ir žiūrėtume, ką tie žmo-
nės daro, bet ne kaip atrodo ar ką žada.

Stebina ir kai kurių tautos atstovų pastangos 
bet kokia kaina brautis į naujos kadencijos Seimą. 
Ne būti išrinktiems, o kaip nors ten patekti. „Steng-
siuosi vėl patekti“, – nesidrovėdamas pareiškia vie-
nas veikėjas. Koks cinizmas! Juokas ima girdint, kad 
per pirmąją kadenciją tik mokomasi dirbti. Jei ne-
mokat dirbti – sėdėkit užpečkėj. O jei dirbsit nesuge-
bėdami, tai visai tautai, kaip dainuojama žemaičių 
dainoj, „rėks kapstytėis amžina“. Ir kokia tik reto-
rika, norėdami įtikti rinkėjams, nesidangsto atskiri 
veikėjai ar partijos. Pradedant jų pavadinimais. Ti-
kėtina, kad ateityje atsiras ir kokia „gyvūnų partija“. 
Juk jau kitąmet priimsime „Kiaulių gerovės direkty-
vą“, kaip rekomenduoja ES.

„Ne šventieji puodus lipdo“, sako liaudies patar-
lė. Turime ir jos patikslinimą: „Bet vis dėlto juos žie-
džia meistrai.“ Kas primiršo, kuo užsiima Seimas, – 
atsiverskite Konstituciją. 67-ajame jos straipsnyje iš-
vardyta net 20 veiklos sričių. Svarbiausioji – įstaty-
mų leidyba. Ne mažiau svarbi Vyriausybės veiklos, 
biudžeto vykdymo priežiūra, tarptautinių sutarčių 
ratifikavimas. Tam būtina erudicija, išsilavinimas, ži-
nios. Gal kam atrodo, kad Seimo nariais gali būti ir 
tie, kurie mus linksmina įvairiuose renginiuose? Tai 
neatsakingas požiūris į valstybės, kartu ir į savo atei-
tį. Seimas – ne miuziklas, sporto salė ar talentų šou. 
Čia reikia išmanymo, atsakomybės ir sąžinės. „Val-
džios įstaigos tarnauja žmonėms“, – skelbia Konsti-
tucijos 5 straipsnis. Tarnavimo dvasios mums kaip 
tik labiausiai ir stinga. Gal todėl taip ir gyvenam, kas 
penktas balansuodamas ant skurdo ribos, kai valdo 
žmonės, anot Juozo Erlicko, „prisiuvę valstybę prie 
savo kišenės“.

Išmintingai valdyti šalį reikia protingų galvų. 
Ypač mažą šalį, kur mūsų išrinktiesiems tenka atlai-
kyti visų pažįstamų ir švogerių prašymus. Užuot dir-
bus valstybės labui, jos žmonių ateičiai. Viskas pri-
klauso nuo mūsų. Nuo pačios tautos pasirinkimo. 
Ypač tada, kai lyja pažadų lietus.

Turime savo valstybės viziją. Lietuvos – šalies, 
kurioje gera gyventi ir dirbti. Tad norisi tikėti, kad 
visiems mums rūpi, „kur bėga Šešupė“.

 Laiškeliuose „Bičiulys-
tei“ Vida Veignorienė, Zofi-
ja Švažienė ir Antanas Ge-
raima papasakojo apie Akme-
nės rajono neįgaliųjų draugi-
jos veiklą.

Mėgsta keliauti
Pasak organizacijos 

pirmininkės Z.Švažienės, 
Akmenės rajono neįgalie-
ji aktyvūs ir vietoje nenu-
stygstantys. Jie nuolat da-
lyvauja įvairiose šventėse, 
mugėse, sporto varžybo-
se, kartu dainuoja, leidžia 
laisvalaikį. Net 52 neįgalieji 
važiavo į sostinėje vykusią 
šventę „Tau, Vilniau“. Čia 
jie  prekiavo savo darbe-
liais, susitiko su bičiuliais, 
pasivaikščiojo po Vilniaus 
senamiestį.

Vos grįžę iš sostinės 
akmeniškiai vėl ėmė reng-
tis kelionei, šįkart į Klaipė-
dą. Šiai ekskursijai buvo 
ruošiamasi iš anksto, o vi-
sus lankytinus objektus va-
dovai pristatė bevažiuojant, 
pakeliui. Užsukę į Kretin-
gą neįgalieji aplankė žie-
mos sodą, mini zoologijos 
sodą. Klaipėdoje jie apžiū-
rėjo Anikės aikštę.

Aktyviai sportuoja 
ir pasiekia gerų 

rezultatų
Apie tai, kad Akme-

nės rajono neįgalieji ne 
tik noriai keliauja, bet ir 
daug sportuoja, papasako-
jo A.Geraima. Jo laiškelyje 

Draugėn susibūrę 
nenuobodžiauja

rašoma, kad Akmenės ra-
jono neįgalieji šiais metais 
dalyvavo Šiaulių, Joniškio, 
Radviliškio rajonų sporto 
šventėse. Sportininkai var-
žėsi šachmatų ir šaškių tur-
nyruose, smiginio, baudų 
metimo į krepšį, rankų len-
kimo ir kimštinio kamuolio 
metimo asmeninėse varžy-
bose. Joniškio tradicinė-
je sporto šventėje iškovo-
ta I, o Šiaulių rajono Kur-
šėnų neįgaliųjų sporto klu-
bo „Atgaiva“ organizuo-
toje šventėje II komandinė 
vieta. Akmenės rajono ne-
įgaliųjų draugija stengiasi 
populiarinti sporto varžy-
bas ir skatina neįgaliuosius 

mankštintis, stiprinti svei-
katą. Daugiausia medalių 
iškovoję ir aktyviausi yra 
Gėnė Gedaminskienė, Jus-
tinas Andrulis, Janina Ber-
tašienė, Antanas Ruika, Sa-
lomėja Žąsinienė, Antanas 
Kergis, Albertas Semenavi-
čius, Janina Bertašienė ir kt.

Kartu švenčia
Draugijoje neliko nepa-

minėta ir rudens gėrybių 
šventė. Ji surengta Akme-
nės kultūros namų salėje.  
Stalus rudens gėrybėmis 
papuošusius neįgaliuosius 
sveikino Akmenės rajono 
meras Vitalijus Mitrofano-
vas, Akmenės II kaimo ben-

  „Bičiulystei“ atsiųs-
tuose laiškeliuose Regina Še-
velienė ir Nijolė Senkuvienė 
papasakojo apie neįgaliųjų ap-
silankymą Šiluvos atlaiduose.

Tiek Elektrėnų neįga-
liųjų draugijos nariai, tiek 
Marijampolės I grupės ne-
įgaliųjų draugijos nariai 
Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo atlaiduose lankėsi 
rugsėjo 13-ąją, slaugytojų 
ir ligonių dieną. Norinčių-
jų susirinko tiek daug, kad 
marijampoliškiai net suda-
rė pirmumo eilę – į ją pate-
ko rateliais judantieji.

Neįgaliųjų apsilanky-
mo dieną maldininkai mel-
dėsi už ligonius, slaugyto-
jus ir medicinos darbuoto-
jus. Atvykusieji prašė Vieš-
paties malonės sau, arti-
miesiems, dalyvavo Šv. 
Mišiose, norintieji priėjo iš-

Akmenė:

Šiluvos atlaidai – neįgaliųjų 
traukos centras

Elektrėnų neįgaliųjų draugijos nariai dalyvavo Šiluvos atlai-
duose.

pažinties. Liturgijai vado-
vavo Kauno arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius, jis dė-
kojo visiems atvykusiems 
ieškoti dvasios stiprybės. 
Dėl smarkaus lietaus šį-
syk nebuvo teikiamas as-
meniškas ligonių palai-
minimas visiems norintie-
siems, tačiau arkivysku-
pas palaimino neįgaliuo-
sius vežimėliuose. Pasak 
R.Ševelienės, dalyvavimas 
atlaiduose praturtino daug 
kuo: neįgalieji ėmė geriau 
suprasti, kas yra krikščio-
niška kantrybė, meilė ir pa-
siaukojimas, apsilankymas 
atlaiduose padėjo dvasiš-
kai sustiprėti.

druomenės „Akmenupis“ 
pirmininkė Vitalija Žakie-
nė ir kiti. Neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė trumpai 
informavo susirinkusiuo-
sius apie draugijos veiklą, 
kurioje aktyviai dalyvauja 5 
seniūnijų padaliniai. Rengi-
nyje pagerbti draugijos ak-
tyvistai, jiems įteikta gėlių, 
padėkos. Po sveikinimų ir 
linkėjimų pasirodė neįga-
liųjų draugijos padalinių 
kolektyvai.

Taip pat linksmai bičiu-
lių apsuptyje Akmenės ra-
jono neįgaliųjų draugijoje 
švenčiamos ir kitos šven-
tės. Apie neseniai paminė-
tą 15 metų draugijos an-
samblio „Akmena“ jubiliejų 
papasakojo V.Veignorienė. 
Į jubiliejaus šventę atvy-
ko ansamblio „Krikšta-
tėviai“ J.Leščinskienė ir 
K.Inta, dalyvavo buvęs 
vadovas P.Šepkauskas ir 
viena pirmųjų daininin-
kių J.Dargužienė. Už akty-
vią veiklą ansamblio dai-
nininkams dėkojo pirmi-
ninkė Z.Švažienė, sveikini-
mo žodį tarė ansamblio va-
dovas Č.Liaugminas. Be-
sidžiaugiant švente dar il-
gai netilo dainos – mielos 
ir melodingos, tos, kurias 
„Akmena“ klausytojams 
dovanojo visus 15-ika metų.

Pajūryje lankęsi neįgalieji džiaugėsi pasiplaukiojimu laivu „Venus“.

Akmenės rajono neįgaliųjų draugijos nariai – aktyvūs sportininkai. 
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savivaldybėse ateitimi. Esu tik- 
ras, kad tik ilgos diskusijos su 
Vyriausybės, Finansų ir Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministeri-
jų vadovais, Seimo Socialinių rei-
kalų ir darbo komitetu padėjo iš-
saugoti beveik nesumažintą pas-
laugų neįgaliesiems bendruome-
nėje biudžetą 2010 ir 2011 m. Ma-
nau, kad „saugiklių“ ieškojimas 
ir buvo tas raktas, kuris dar iš-
saugojo neįgaliųjų asociacijas sa-
vivaldybėse. 

Sutinku, kad finansavimo 
tvarkos pasikeitimas nuo 2012 
m. daugeliui neįgaliųjų asocia-
cijų išėjo tik į gera, bet nereikė-
tų pamiršti, kad tai buvo pasiek-
ta sumažėjusiu visų skėtinių ne-
įgaliųjų asociacijų veiklų finan-
savimu ir beveik 1,2 mln. Lt pa-
didinus Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruo-
menėje projektų finansavimą. Bet 
tai neturėtų nuraminti neįgaliųjų 
asociacijų savivaldybėse vadovų. 
Manau, kad nuo 2013 m. kai ku-
riose savivaldybėse jos susidurs 
su gerokai išsiplėtusiu paraiškų 
teikėjų sąrašu, o tai automatiškai 
sumažins ne tik jų gaunamą fi-
nansavimą, bet ir privers atsisa-
kyti kai kurių neįgaliesiems rei-
kalingų veiklų. Gal tada vėl bus 
atsigręžta į skėtinių asociacijų va-
dovus, kurie ir šiandien kiekvie-
name susitikime su valstybės va-
dovais kelia klausimą dėl Socia-
linės reabilitacijos paslaugų neį-
galiesiems bendruomenėje pro-
gramos finansavimo didinimo?

– Daugelis jau primiršo ne-
mažai emocijų kėlusį ir, kaip 
teigta, ekonomikos krizę šaly-
je turėjusį padėti suvaldyti Na-
cionalinį susitarimą. Atstovau-
damas neįgaliųjų asociacijoms 
ne kartą dalyvavote aukščiau-
sio lygio svarstymuose, aiškino-
te neįgaliųjų situaciją, gynėte jų 
interesus. Nors neįgaliųjų atsto-
vo parašo po Nacionaliniu susi-
tarimu ir nėra, vis dėlto diskusijų 
laikotarpiu pavyko sušvelninti 
galimus neįgaliųjų praradimus.

– Mano „pirmininkavimo 
karjeros pradžia“ iš tikrųjų suta-
po su Lietuvą užklupusiais eko-
nominiais sunkumais. Manau, 
kad tuo metu tiek aš, tiek mano 
kolegos turėjome vienintelį tiks-
lą – kad ekonomikos krizė ir vals-
tybės taupymo politika kuo ma-
žiau nuskriaustų neįgalius as-
menis ir jų artimuosius. Naujie-
na, kad neįgaliesiems bus ma-
žinamos netekto darbingumo 
ir invalidumo pensijos (dirban-
tiems – net iki 70 proc.) privertė 
mane kreiptis į Vyriausybės kan-
celiariją ir prašyti susitikimo, ku-
riame galėtume aptarti neįgalių-
jų padėtį. Vyriausybės rūmuose 
teko skaičiais įrodinėti, koks kin-
tamo neapmokestinamojo paja-
mų dydžio įvedimas nenaudin-
gas dirbantiems neįgaliesiems. 
Išklausęs visų argumentų, Vy-
riausybės kancleris tada pažadė-
jo, kad dirbančių neįgaliųjų pen-
sijos nenukentės. Ir šis pažadas 
buvo ištesėtas.

Buvau vienintelis neįgalių-
jų atstovas, įtrauktas į Naciona-
linio susitarimo dalyvių sąrašą, 
dalyvavau aukščiausio lygio dis-
kusijose, buvau vienas iš spau-
dos konferencijų rengimo inicia-

torių ir dalyvių. Prisimenu, kaip 
po kiekvieno Nacionalinio susi-
tarimo posėdžio neįgaliųjų pozi-
cija buvo derinama Lietuvos ne-
įgaliųjų forumo (LNF) taryboje, 
ieškoma kompromisų, kurie ne 
visada tiko valdžios atstovams. 

Po Nacionalinio susitarimo 
tekstu nebuvo neįgaliųjų atsto-
vo parašo, bet skėtinių asociaci-
jų vadovų vieningumas, viešojo-
je erdvėje išsakyta nuomonė dėl 
pensijų ir tikslinių išmokų maži-
nimo leido ne tik sušvelninti ga-
limus neįgaliųjų praradimus, bet 
ir trejus metus išlaikyti beveik ne-
sumažintą Neįgaliųjų socialinės 
integracijos programos biudže-
tą. Manau, kad šis veiklos etapas 
ir tuo metu priimti sprendimai 
buvo ir mano asmeninės stipry-
bės, atkaklumo, kompromisų ieš-
kojimų ir išbandymų laikotarpis.

– Vis dėlto krizės laikotar-
piu diržus teko susiveržti ir neį-
galiesiems – sumažintos neįgalu-
mo pensijos, slaugos, priežiūros 
(pagalbos) tikslinės kompensaci-
jos. Pensijos jau atkurtos, tačiau 
sunkią negalią turintiems žmo-
nėms skirtos tikslinės išmokos į 
buvusį lygį negrįžo. Ir, deja, pro-
gnozuojama, kad nebegrįš. Kaip 
manote, ar dar įmanoma tas pro-
gnozes pakeisti? 

– Taip, krizė palietė ir neįga-
liuosius. Tačiau jų pensijos suma-
žėjo tik dėl sumažinto draudžia-
mųjų pajamų dydžio, neįgaliųjų 
gaunamos darbinės pajamos jų 
dydžiui įtakos neturėjo (senat- 
vės pensininkams pensijos dėl 
šios priežasties buvo mažinamos 
iki 70 proc.). Be to, atitinkamą ne-
įgalumą turinčioms asmenų gru-
pėms išliko ir pastovus neapmo-
kestinamasis pajamų dydis. 

Nacionalinio susitarimo ren-
gimo metu buvo siūloma nema-
žinti sunkiausios negalios asme-
nų gaunamų nuolatinės slaugos 
ir priežiūros (pagalbos) tiksli-
nių kompensacijų net atsisakant 
transporto išlaidų kompensacijų. 
Manau, kad čia savo padarė poli-
tiniai principai ir slaugos bei prie-
žiūros (pagalbos) tikslinės kom-
pensacijos buvo sumažintos 15 
proc., bet paliktos mažiausiai ne-
įgaliesiems skausmingos trans-
porto išlaidų kompensacijos. 

Seime svarstant 2012 metų 
biudžetą buvo siūloma nebe-
grąžinti sumažintų tikslinių iš-
mokų į buvusius pradinius dy-
džius ir tai įteisinti įstatymo pa-
keitimais. Teko dalyvauti Seimo 
Socialinių reikalų ir darbo komi-
teto posėdyje, kuris nutarė suma-
žintas tikslines išmokas palikti 
galioti tik iki 2012 m. gruodžio 
31 d. (tam, beje, pritarė ir Seimo 
Biudžeto ir finansų komitetas), 
o svarstant 2013 m. biudžetą vėl 
grįžti prie diskusijų dėl šių išmo-
kų dydžių.

SADM dar šį rudenį turi vie-
šam svarstymui pateikti tikslinių 
išmokų mokėjimo tvarkos pakei-
timus – turėtų būti įvedami 4–5 
pakopų tikslinių išmokų gavėjų 
lygiai. Šiandien sunku progno-

zuoti, kokio lygio bus tos tiksli-
nės išmokos ir kurioms neįgalių 
asmenų grupėms jos padidės ar 
sumažės. Belieka tik apgailestau-
ti, kad į šią darbo grupę nėra pa-
kviesti neįgaliųjų atstovai ir kol 
kas viešam svarstymui dar nėra 
pateikta jokio projekto. 

Visada galima kažką pakeisti, 
svarbu laiku gauti informaciją ir 
sugebėti argumentuotai savo siū-
lymus pateikti sprendimus prii-
mančioms institucijoms.

– Didžiulės įtampos židiniu 
pastaraisiais metais tapo Neįga-
lumo ir darbingumo nustatymo 
tarnybos (NDNT) sprendimai – 
nemažai daliai sunkiai sergan-
čių, neįgalių žmonių nustatomas 
aukštesnis darbingumo lygis, jie 
netenka anksčiau turėtų specia-
liųjų poreikių. Žmonės nusivy-
lę ir NDNT sprendimais, ir tuo, 
kad skėtinės asociacijos šioje si-
tuacijoje iš esmės nesiima jokių 
priemonių jų interesams apginti.

– NDNT sprendimais pasi-
piktinęs ne vienas sunkią negalią 
turintis žmogus. Sunkiausia su-
prasti tai, kad skirtinguose regio-
nuose dirbančios NDNT komisi-
jos priima skirtingus sprendimus 
tiek nustatydamos neįgalių asme-
nų darbingumą, tiek vertindamos 
jų specialiuosius poreikius. 

Ar gali skėtinės asociacijos 
apginti neįgaliuosius? Manau, 
kad galėtų, jei jos turėtų pakanka-
mai galių ir kompetentingų spe-
cialistų bei galimybę atstovau-
ti neįgaliesiems skundus nagri-
nėjančiose tarnybose. NDNT vis 
kalba apie asmens socialinės gy-
venamosios aplinkos vertinimą, 
apie socialinių darbuotojų įtrau-
kimą į specialiųjų poreikių nusta-
tymą, bet pagrindinis kriterijus 
nustatant darbingumą ar specia- 
liuosius poreikius vis tiek išlie-
ka medicininis vertinimas. Neį-
galiųjų asociacijose nėra medikų 
komandų, kurios galėtų vertinti 
sergančio žmogaus fizines gali-
mybes. Manau, kad šiandien tai 
yra politinis užsakymas NDNT 
taupyti valstybės biudžeto lėšas 
mažinant įvairių išmokų gavė-
jų skaičių. Dar blogiau, kad ati-
mamos socialinės ar tikslinės iš-
mokos nėra kompensuojamos jo-
kiomis socialinėmis paslaugomis, 
kad šioje veikloje nėra bendradar-
biavimo tarp Sveikatos apsaugos, 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijų ir miestų bei rajonų sa-
vivaldybių. Pripažįstu, kad šio-
je veikloje tikrai trūksta aktyves-
nio skėtinių asociacijų vaidmens.

– Skėtinių organizacijų va-
dovai priklauso tokioms struk-
tūroms kaip Neįgaliųjų reikalų 
taryba, Lietuvos neįgaliųjų foru-
mas. Susėdę prie apskritojo sta-
lo, atrodo, galėtumėte kalnus nu-
versti – juk faktiškai atstovauja-
te beveik visiems šalies neįgalie-
siems, geriausiai žinote jų pro-
blemas, galite siūlyti jų sprendi-
mo būdus. Tačiau dažnai atrodo, 
kad jūsų balso niekas negirdi. O 
gal net nesiklauso? 

– LND yra viena iš 7-ių skėti-
nių asociacijų, kuri turi teisę de-
leguoti atstovą į Neįgaliųjų rei-
kalų tarybą. Tai socialinės apsau-
gos ir darbo ministro patariama-
sis organas. Manau, kad ne dėl 
savo patirties, bet labiau vado-
vaujantis konjunktūriniais žaidi-
mais, 2010 m. buvau išrinktas šios 
tarybos pirmininku. Teisybės dė-
lei reikėtų pasakyti, kad kitą pusę 
tarybos narių sudaro ministerijų 
deleguoti atstovai – viceministrai, 
kurie į šios tarybos darbą ne visa-
da žiūri atsakingai. Truputį gai-
la, kad taryboje pastaruoju metu 
svarstomi nereikšmingi klausi-
mai, tarybos nariai neturi gali-
mybės net susipažinti su Nacio-
nalinės neįgaliųjų socialinės inte-
gracijos programos biudžetu, to-
dėl nežino, kiek lėšų skiriama ne-
įgaliųjų techninės pagalbos prie-
monėms, kiek profesinei reabili-
tacijai, kiek neįgalių studentų rė-
mimui ir pan. 

Šiemet įvyko tik vienas tary-
bos posėdis, kurio metu paaiškė-
jo, kad taryba nebegali svarstyti 
ir neįgaliųjų socialinei reabilita-
cijai skiriamų lėšų paskirstymo, 
nes esą didžiosios skėtinės aso-
ciacijos, turinčios savo atstovus 
taryboje, pažeidžia teisingumo 
principą. Manau, kad Neįgaliųjų 
reikalų taryba prarado savo sta-

tusą, kai jos sprendimai tapo tik 
rekomendacija vienos ministeri-
jos vadovui.

Lietuvos neįgaliųjų forumas, 
mano galva, labiau turėtų kontro-
liuoti Neįgaliųjų teisių konvenci-
jos įgyvendinimą ir stiprinti ry-
šius su Europos neįgaliųjų foru-
mu. Į LNF įeinančios neįgaliųjų 
asociacijos atstovauja labai skir-
tingoms negalioms, ir sunku ti-
kėtis, kad jų interesams forumas 
sugebės atstovauti. Kol kas nesu-
prantamas ir valdžios požiūris į 
patį LNF, kai pateiktiems pro-
jektams neskiriamas pakanka-
mas finansavimas. Manau, kad 
LNF šiuo metu yra ta organizaci-
ja, kuri gali suburti neįgaliųjų or-
ganizacijas tik ekstremaliais atve-
jais, kaip, pavyzdžiui, buvo eko-
nomikos krizės metu mažinant 
socialines išmokas. 

– Ateidamas vadovauti LND 
turėjote savo viziją, teigėte, kad 
organizacijoje pribrendo permai-
nos. Ar pavyko jas įgyvendinti? 
Kokius pokyčius, pasiekimus iš-
skirtumėte? 

– Kandidatuodamas į pirmi-
ninkus savo trumpoje prisista-
tymo kalboje kaip prioritetą iš-
skyriau siekį sudaryti galimy-
bę darbingo amžiaus neįgalie-
siems pragyvenimui užsidirbti 
patiems. Bet per tuos ketverius 
metus viskas apsivertė aukštyn 
kojom. Šiandien daugeliui neįga-
liųjų geriau gauti valstybės para-
mą, bet ne darbą. 

Džiugu, kad šiandien drą-
siau kalbama apie fizinės gyve-
namosios ir visuomeninės aplin-
kos pritaikymą, socialinių pas-
laugų tinklo kūrimą, komandi-
nį atskirų specialistų (socialinių 

darbuotojų, medikų, psichologų) 
darbą globojant ir slaugant sun-
kios negalios asmenis jų namuo-
se. Bet tai tikrai ne mano nuo-
pelnai ir abejoju, ar šie tikslai ar-
timiausiu metu bus įgyvendinti. 
Manau, kad kalbant apie visuo-
meninių pastatų, transporto pri-
taikymą fizinę judėjimo negalią 
turintiems asmenims, negalima 
pamiršti ir gyvenamųjų pastatų 
pritaikymo, transporto paslau-
gų plėtros. 

– Kadencijai baigiantis iš-
šūkių nesumažėjo, tik šįkart 
jie laukia pačios LND – skėtinė 
asociacija atsidūrė savotiško-
je kryžkelėje, kai turi apsispręs-
ti dėl ateities veiklos, kai asoci-
juotosioms narėms turi aiškiai 
pasakyti, kuo bus joms reika-
linga, ko imsis, kad tas „skėtis“ 
joms atstovautų, jas gintų. Ko-
kią LND ateities viziją turite?

– Labai dažnai galvoju, ko 
man, kaip buvusiam vienos iš 
asocijuotųjų narių vadovui, rei-
kėtų iš skėtinės asociacijos ir daž-
nai nerandu tinkamo atsakymo. 
Žinau tik tiek, kad LND kaip skė-
tinė asociacija išliks, bet kiek ji 
bus reikalinga asocijuotosioms 
narėms, priklausys ir nuo tų or-
ganizacijų vadovų darbo stiliaus. 

Šiandien mes visi esame dar 
šoko arba euforijos būsenos, kai 
vertiname tik per savivaldy-
bių administracijas perskirsty-
tas programines lėšas. Bet ar su-
simąstėme, kad daugelyje savi-
valdybių bendras finansavimas 
neįgaliųjų programoms sumažė-
jo, kad neįgalieji nebegauna dau-
gelio paslaugų arba jos tapo ne-
beįperkamos, nebeprieinamos? 
Kaip reikės išlaikyti turimas pa-
talpas, tęsti buvusias veiklas, jei 
savivaldybės atsisakys tam skir-
ti lėšų? 

Manau, kad skėtinė organiza-
cija galėtų būti laidininkas tarp 
neįgaliųjų organizacijos vado-
vų ir vietinės valdžios, ypač kai 
savivaldybėse palyginti dažnai 
keičiasi valdžios ir ne kiekvie-
nam merui artimi neįgaliųjų rū-
pesčiai. Asocijuotosioms narėms 
galėtų būti teikiama darbo su ne-
įgaliaisiais metodika, rekomen-
duojamos veiklos, užtikrinama 
teisinė pagalba. Asocijuotieji na-
riai turėtų pasinaudoti galimybe 
dalyvauti skėtinės organizacijos 
vienkartiniuose kultūriniuose, 
švietėjiškuose renginiuose, ak-
tyviai siųsti savo narius į organi-
zuojamus plenerus, stovyklas, se-
minarus ir t.t. 

Pavojus kyla pačioms skėti-
nėms neįgaliųjų asociacijoms, nes 
jų veikla ribojama finansavimo 
aprašo nuostatų, nedidėja pro-
graminis finansavimas, leidyba, 
kaip pagrindinė asociacijos infor-
mavimo priemonė, atskirta nuo 
asociacijos veiklos, nėra galimy-
bių atsinaujinti nusidėvėjusio il-
galaikio turto ir pan. 

Žvelgdamas į asociacijų pra-
dėtas ir savivaldybių perimtas 
veiklas, turiu vilties, kad skėti-
nės asociacijos vizija dabar turė-
tų būti Neįgaliųjų teisių konven-
cijos įgyvendinimas visais lygiais. 
O tai tikrai nelengvas ir daug pa-
stangų reikalaujantis darbas.

– Dėkoju Jums už pokalbį ir 
įdomias įžvalgas.

Kalbėjosi Aldona MILIEŠKIENĖ

Ketveri iššūkių, atsakomybės ir 
kompromisų ieškojimo metai
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Daktaras
Aiskauda

Vaistai gali trukdyti įveikti 
padidėjusį skrandžio sulčių 

rūgštingumąKai skrandžio sultyse su-
mažėja (kartais – visai 

išnyksta) ar padidėja druskos 
rūgšties koncentracija, ši nenor-
mali būsena apibūdinama kaip 
sumažėjęs ar padidėjęs skran-
džio sulčių rūgštingumas. Drus-
kos rūgšties paskirtis – virškinti 
baltymus, riebalus, geležį, kalcį, 
naikinti su maistu į skrandį pa-
tenkančias bakterijas. Apie su-
mažėjusią ar padidėjusią drus-
kos rūgšties koncentraciją bylo-
ja tam tikri požymiai, tačiau ge-
riausia išeitis – išsitirti medicinos 
įstaigoje. Mat skrandžio sulčių 
rūgštingumo padidėjimas dar 
gali būti susijęs su cukriniu dia-
betu, širdies, kasos, kepenų, tul-
žies pūslės, inkstų sutrikimais.

Beje, kai skrandžio sulčių 
rūgštingumas normalus, o skran-
dis – sveikas, žmogus neretai pa-
miršta, jog jį turi...

Nukenčia skrandis ir 
stemplė

Padidėjus rūgštingumui, po 
valgio dažniausiai jaučiamas 
sunkumas skrandyje, skaus-
mas, atsirūgstama rūgščiai arba 
karčiai, gerklės gale jaučiamas 
graužimas, kartais susilpnėja 
skonio pojūčiai, užkietėja vidu-
riai (kartais priešingai – vidu-
riuojama), vargina rėmuo. Netgi 
tam pačiam ligoniui vieną kartą 
rėmuo gali pasireikšti vienaip, 
kitą kartą – kitaip, pavyzdžiui, 
tempimu arba „užstrigusiu kąs-
niu“ gerklėje ir kt.

Tariami širdies priepuoliai
Pasitaiko ligonių, kuriems 

padidėjęs rūgštingumas suke-
lia kosulį, astmos priepuolius 
(atvejai retesni), užkimimą, ga-
dina dantų emalį, padidina arte-
rinį kraujospūdį. Kartais rūgštis 
taip smarkiai sudirgina stemplę 
(rūgštis kyla stemple aukštyn), 
kad pradeda mėšlungiškai susi-
traukinėti visa raumeninė stem-
plės sienelė. Skausmą, sukeltą 
stemplės spazmų, ligoniai daž-
nai laiko širdies priepuoliais 
(vieną ligą nuo kitos gali atskir-
ti tik gydytojas). Jeigu druskos 
rūgšties į stemplę patenka nuo-
lat, susergama stemplės uždegi-
mu, taip pat jos sienelėje gali at-
sirasti opų.

Ar verta patiems gydytis?
Rūgštingumas gali padidėti 

ir dėl kitų organų (pavyzdžiui, 
tulžies pūslės, inkstų) ligų da-
romo poveikio skrandžiui. Ne-
pasitarus su gydytoju rizikin-
ga savarankiškai mažinti rūgš-
tingumą kokiais nors nerecep-
tiniais vaistais ar liaudies prie-
monėmis. Mat būna atvejų, kai 
po tokios saviveiklos apskritai 
pritrūkstama druskos rūgšties, 
o jeigu dar sutrinka liaukos, ga-
minančios baltymus skaidantį 
fermentą pepsiną, nepakanka-
mai apvirškintas maistas žarny-
ne ima pūti ir rūgti.

Ilgai vartojami, pradeda 
kenkti kai kurie vaistai 

Ilgai vartojant aspiriną, ibu-
profeną (sinonimai: brufenas, la-
midonas), ortofeną (voltarenas) 
ir kai kuriuos kitus vaistus bei 
įvairius preparatus nuo uždegi-
mo, gali būti pakenkta netgi tvir-
tesniems paties skrandžio siene-
lės sluoksniams. Toks bendras 
skrandžio gleivinės uždegimas 
vadinamas gastritu. Išvardyti 
vaistai gali labai padidinti skran-
džio sulčių rūgštingumą, todėl jie 
turi būti vartojami tik po valgio 
gydytojo paskirtomis dozėmis.

Mažos porcijos keliskart 
per dieną

Net ir labai išalkus nerei-
kėtų prisivalgyti tiek, kad išsi-
temptų skrandis. Dėl to atsilei-
džia stemplės raukas. Be to, išsi-
skiria daugiau skrandžio rūgš-
čių (kad būtų suvirškintas gau-

sus maistas). Patartina vi-
sais atvejais valgyti daž-
niau (4–6 kartus per die-
ną), tačiau po nedaug. Jei-
gu dėl kokių nors priežas-
čių dažnai valgyti negalite 
ir dėl to kaskart pavalgote 
sočiai, reikėtų valgio metu 
ir po jo nedideliais gurkš-
niais išgerti šiek tiek van-
dens. Nedidelis vandens 
kiekis nuplauna nuo stem-
plės sienelių rūgštis ir per 
daug jų neatskiedžia. Jei-

gu valgio metu išgeriama daug 
vandens, nukenčia virškinimas.

Vakarienė – bent 2–3 val. 
prieš miegą

Kartais sureguliuoti skran-
džio sulčių rūgštingumą pade-
da prieš valgį ar tarp valgymų 
suvalgytas nerūgštus obuolys. 
Prieš pat miegą galima suvalgy-
ti mažą sumuštinį. Tačiau nepa-
tartina valgyti tikros vakarienės 
vėliau nei 2–3 valandos prieš ei-
nant miegoti.

Pageidautina šiek tiek pakel-
ti lovos galvūgalį (kad skrandžio 
turinys, patekęs į stemplę, grįž-
tų atgal į skrandį). Beje, kai kam 
padeda miegojimas ant aukštes-
nės pagalvės.

Vengtini produktai
Galima maitintis dažnai ir 

po nedaug ir vis vien vargins 
padidėjęs rūgštingumas, jei į 
skrandį pateks jo gleivinę erzi-
nančių produktų (dėl to išsiski-
ria daugiau rūgšties). Pastarie-
siems produktams priskiriami 
ne tik amžini sveikatos priešai 
– alkoholis ir rūkalai, bet ir rie-
bus maistas (ypač keptas), juoda 
kava, stipri arbata, gazuoti gėri-
mai, aštrūs prieskoniai, citrusi-
niai vaisiai ir jų sultys, svogū-
nų laiškai, mėtiniai saldainiai ir 
gėrimai (kuriuose esama pipir-
mėčių žaliavos), šokoladas. Kai 
kam pasirodys neįtikėtina, ta-
čiau taip pat reikėtų vengti val-
gomųjų ledų ir giros, nes jie ska-
tina virškinamo maisto rūgimą 
ir vidurių pūtimą.

Gardu, bet nesveika
Kartais padidėjusį skrandžio 

sulčių rūgštingumą gali sukelti 
vien didelis cukraus vartojimas. 
Cukrus dirgina stemplę, skrandį 
ir stimuliuoja skrandžio rūgšties 
išsiskyrimą. Dėl cukraus fermen-
tacijos atsiranda skrandžio dujų, 
o didelis cukraus kiekis skatina 
skrandžio bakterijų vystymąsi. 
Beje, šios bakterijos gali sukelti 
chronišką skrandžio opaligę. Iš-
vada: būtina kurį laiką visai atsi-
sakyti cukraus, o pagerėjus svei-
katai, cukraus ir įvairių saldumy-
nų vartoti minimaliai.

Nespauskime  
skrandžio

Nuo seno žinoma (bet nepai-
soma), jog skrandžiui kenkia per 
stipriai suveržtas diržas (reikia 
pakeisti petnešomis), siauri dra-
bužiai, nepatogios kūno pozos 
darbo ar poilsio metu (kai ilgai 
būnama susirietus, susilenkus ir 
pan.), sunkumų kėlimas, nutuki-
mas. Medicinos statistikos duo-
menimis, padidėjęs rūgštingu-
mas vargina apie 25 proc. nėš-
čių moterų, beveik 50 proc. ser-
gančiųjų (abiejų lyčių) bronchi-
ne astma.

Pastaba. Rūgštingumo padi-
dėjimas taip pat dažniau vargina 
tuos žmones, kurie nuolat jau-
čia įtampą, yra kamuojami stre-
sų, skuba, negeba atsipalaiduoti.

Trumpalaikės priemonės
Prie tokių galima priskir-

ti pieną, kefyrą, jogurtą, varškę 
ir varškės sūrį. Nuo senų laikų 
vartojamas linų sėmenų nuovi-
ras (3 šaukštai linų sėmenų už-
plikomi 2 stiklinėmis verdančio 
vandens). Perkošto nuoviro ge-
riama anksti rytą ir vakare, taip 
pat tarp valgymų.

Liaudies medicina kartais 
naudoja ir nestiprias chemines 
medžiagas. Pavyzdžiui, vargi-
nant rėmeniui, vartojamos šarmi-
nės medžiagos – kalcio karbona-
tas, magnio oksidas (magnezija) 
ir geriamoji soda. Pastaroji – po-
puliariausia, mat gali greitai neu-
tralizuoti rėmenį sukėlusį skys-
tį. Tačiau sodos negalima vartoti 
dažnai, nes ji skatina rūgščių iš-
siskyrimą.

Romualdas OGINSKAS

Jogurtas 
mažina 

kraujospūdį
I lgą laiką vartojant dau-

giau lieso jogurto sumažė-
ja padidėjusio kraujo spau-
dimo rizika ir sistolinis krau-
jo spaudimas. Tokią išvadą pa-
darė Amerikos širdies asocia- 
cijos mokslininkai, 15 metų ste-
bėję daugiau nei 2 tūkst. sava-
norių, kurių kraujo spaudimas 
tyrimo pradžioje buvo normalus. 
Tie tyrimo dalyviai, kurie bent 2 
proc. suvartojamų kalorijų gavo 
iš jogurto (t. y. per 3 dienas su-
valgė mažiausiai 200 ml lieso jo-
gurto), 31 proc. mažiau rizikavo, 
kad jiems išsivystys hipertenzija 
(padidėjęs kraujospūdis). Be to, 
jų sistolinis kraujospūdis padi-
dėjo mažiau nei jogurto nevar-
tojančių tyrimo dalyvių.

Anestetikai 
gali sukelti 

galvos 
skausmus

Didžiosios Britanijos gydy-
tojai teigia, kad per dažnas nu-
skausminamųjų (anestetikų) 
vartojimas gali sukelti galvos 
skausmus. Pasak jų, vaistų su-
keltus galvos skausmus kenčia 
maždaug milijonas Didžiosios 
Britanijos gyventojų. Gydyto-
jai teigia, kad pacientai paten-
ka į užburtą ratą, nes dėl gal-
vos skausmo vartoja anesteti-
kus, skausmui sustiprėjus geria 
dar daugiau vaistų, ir nuo to sa-
vijauta vis blogėja. Keliose šalyse 
atlikti tyrimai rodo, kad nuo to-
kių galvos skausmų kenčia apie 
1–2 proc. žmonių, tačiau, Pasau-
lio sveikatos organizacijos duo-
menimis, šis skaičius siekia be-
veik 5 proc. Kodėl nuskausmi-
namieji turi tokį neigiamą po-
veikį, nežinoma. Britų gydytojai 
teigia, kad problema atsiranda, 
kai žmogus nuo 10 iki 15 die-
nų per mėnesį galvos skausmui 
malšinti vartoja vaistus. Tuomet 
vaistai tampa skausmo priežas-
timi. Gydytojai raginami tokiems 
pacientams liepti nedelsiant nu-
traukti anestetikų vartojimą. Dėl 
to apie mėnesį pacientams teks 
kankintis ir bandyti palengvinti 
skausmą alternatyviais būdais, 
pavyzdžiui, akupunktūra. Bet ga-
liausiai savijauta turėtų pagerėti.
„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Ligą stebėti turi 
ir ligoniai 

Prieš 15 metų lėtinė mielo-
leukemija (LML) buvo mirtina 
liga, tačiau dabar, taikant kryp-
tingą gydymą, ją jau galima 
suvaldyti. LML gydoma nuo-
lat geriant vaistus, išskirtiniais 
atvejais atliekama kaulų čiulpų 
transplantacija. Sveiko organiz-
mo kamieninės ląstelės, esan-
čios kaulų čiulpuose, brandina 
tris pagrindines kraujo ląsteles: 
baltąsias, raudonąsias ir trombo-
citus. Sergant LML, kamieninės 
ląstelės gamina per daug paki-
tusių baltųjų kraujo ląstelių, ku-
rios patenka į kraują ir išplinta 
po organizmą. Lėtine mieloleu-
kemija mūsų šalyje serga apie 
200 žmonių.

Vilniaus universitetinės ligo-
ninės Santariškių klinikų Hema-
tologijos, onkologijos ir transfu-
ziologijos centro gydytoja he-
matologė Ilma Tavorienė pažy-
mi, jog vienintelis būdas stebė-
ti ligos eigą – reguliariai atlikti 
molekulinius tyrimus, todėl di-
delė atsakomybės už ligos pro-
gresavimą dalis tenka ir pačiam 
pacientui. „2001 m. sukurti nau-
jos kartos vaistai, lemiantys pro-
cesus, kai pakitusios baltosios 
kraujo ląstelės nustoja daugin-
tis, atsigamina sveikas kraujas. 
Šių vaistų atsiradimas dauge-
liui pacientų leidžia gyventi vi-
savertį gyvenimą. Minėti vaistai 
Lietuvos pacientams yra priei-
nami nemokamai“, – pažymi 
gydytoja. „Esame išplėtoję mi-
nimalią liekamosios ligos tyri-
mų technologiją, leidžiančią at-

pažinti vieną piktybinę ląstelę iš 
milijono sveikų. Gydant pacien-
tus, sergančius lėtine mieloleu-
kemija, tiksliausiai gydymo re-
zultatus parodo būtent moleku-
liniai tyrimai“, – sako ji.

Iš pradžių tyrimai atliekami 
kas 3 mėnesius, pagerėjus – kar-
tą per pusmetį. Specialistės tei-
gimu, atsižvelgiant į gautus mo-
lekulinių tyrimų duomenis, gy-
dymas gali būti koreguojamas.

Sėkminga 
plaučių arterijos 

operacija
Vilniaus universiteto ligo-

ninės Santariškių klinikų (VUL 
SK) Širdies chirurgijos centre 
šį mėnesį sėkmingai atlikta dar 

viena plaučių arterijos endarte-
rektomijos operacija. 

Lėtinė plaučių arterijos 
tromboembolija yra mirtina 
liga. Dažniausiai ji išsivysto po 
kojų giliųjų venų užsikimšimo. 
Ypatingas pavojus iškyla tiems, 
kurie ilgai netaisyklingai sėdi 
ir geria mažai skysčių, pavyz-
džiui, ilgai skrenda lėktuvu. Ko-
jose susidarę kraujo krešuliai su 
kraujo srove nukeliauja į plau-
čių arteriją ir užkemša jos šakas. 
Pasunkėja kraujo tekėjimas per 
plaučius, padidėja kraujo spau-
dimas plaučių arterijoje, atsiran-
da dešiniojo skilvelio silpnumas. 

Pasak VUL SK širdies chi-
rurgo doc. Rimanto Karaliaus, 
kol kas tokios operacijos yra 
vienetinės. Pirmoji Lietuvo-
je 2010-aisiais buvo atlikta taip 
pat Santariškėse padedant prof. 

Ekhardui Majeriui iš Vokietijos. 
„Anksčiau dėl progresuojan-
čios plautinės hipertenzijos neo-
peruojami ligoniai mirdavo per 
keletą metų. Dabar Santariškių 
klinikų medikai yra pasiruošę 
išgelbėti ne vieną sergantįjį, to-
dėl mes, medikai, ypač džiau-
giamės, kad jau galime ir jiems 
padėti. Pacientai, kuriems įtaria-
ma arba diagnozuota lėtinė plau-
čių arterijos hipertenzija, turėtų 
kreiptis į mūsų ligoninės Plau-
tinės hipertenzijos koordinacinį 
centrą“, – sako doc. R.Karalius. 

Operaciją, kuri truko 7 va-
landas, atliko VUL SK širdies 
chirurgų ir anesteziologų bri-
gada: doc. Rimantas Karalius, 
dr. Raimondas Širmenis, gydy-
tojas Vytautas Lastas ir aneste-
ziologas Karolis Urbonas. 

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Dažnas šiaulietis žino L.Da- 
cenko vardą. Pasak Šiaulių ligo-
ninės generalinio direktoriaus 
Petro Simavičiaus, masažuoto-
ją garsina jos pacientai. Tačiau 
pirmoji žinia, pasklidusi apie 
L.Dacenko, sukrėtė visą Lietuvą. 
1999 metų sausio 20-oji į moters 
atmintį įsirėžė skausmu.

Tą dieną Klaipėdoje gyvenu-
si Larisa namuose buvo viena. Ji 
pasakoja staiga kėlusis ir pajutu-
si, kaip aptemo sąmonė. Dėl to 
moteris pargriuvo. Ją ištiko hi-
pertoninė krizė ir Larisa neteko 
sąmonės. Griūdama ant grindų 
veidu žemyn ji susižalojo. Vie-
nintelė šalia buvusi „pagalbinin-
kė“ – bulterjerų veislės kalytė – 
ėmė laižyti kruviną šeiminin-
kės veidą. Tačiau stipriu liežu-
viu ji dar labiau išdraskė plėšti-
nes žaizdas. O svarbiausia, išlai-
žė abi akis – tik vienoje akiduo-
bėje liko akies obuolys be vokų 
ir ašarų liaukų.

Moteriai buvo suteikta pa-
galba, atliktos plastinės chirur-
gijos operacijos. Nuo Larisos rie-
šo buvo paimta kraujagyslė, ku-
rios prireikė atkurti kraujotakai 
odos lopui, kuriuo plastinės ope-
racijos metu buvo uždengtos abi 
akys. Oda šiam lopui buvo pa-
imta nuo kojos.

Po nelaimės praėjus 14-ai 
metų pati Larisa pastebėjo, kad 
likusioji akies dalis pro odos 
lopą, kuriuo medikai uždengė 
jos akiduobes, regi šviesą. Tuo 

susidomėjo ne tik Šiaulių, bet ir 
Vilniaus medikai. Po ilgų paieš-
kų rasta ir būdų padėti moteriai, 
tiesa, tam reikia pinigų. Opera-
ciją, grąžinsiančią moteriai re-
gėjimą, žada atlikti Didžiosios 
Britanijos medikai, dalis jų pas-
laugų bus nemokamos, už kitas 
teks susimokėti. Svečioje šalyje 
moters laukia iki 10-ies mėne-
sių gydymas, ne viena operaci-
ja ir reabilitacija.

Šiaulių ligoninės darbuo-
tojai, žinodami Larisos planus, 
rinko lėšas jos operacijai. Lai-
mei, norinčiųjų padėti atsirado 
labai daug, kartu jie surinko ir 
L.Dacenko padovanojo per 5,3 
tūkst. litų. Masažuotoja neslė-
pė ašarų sakydama nemaniu-
si sulaukti tokio bendradarbių 
gerumo ir pasitikėjimo, žadėjo 
jų nenuvilti.

L.Dacenko su britų medi-
kais, atliksiančiais operaciją, jau 
tariasi dėl susitikimo, gydymo 
terminų. Jos sūnus, gyvenantis 
Anglijoje, jau atvyko į Šiaulius 
ir pasirūpins moters kelione. 
Rūpinasi neįgalia masažuotoja 
ir gera bičiulė, buvusi anglų kal-
bos mokytoja, kuri vyks drauge 
į Didžiąją Britaniją ir padės susi-
kalbėti su specialistais. Nesava-
naudišką pagalbos ranką pasiū-
lė ir šiuo metu Mažeikiuose gy-
venantis dvasininkas iš Braitono 
(Anglija). Akių šviesą trokštanti 
susigrąžinti šiaulietė laikinai įsi-
kurs jo namuose.

(atkelta  iš 1 psl.)

Neliko abejingi 
bendradarbės svajonei

„Šiaulių krašto“ tinklalapyje paskelbtame Zitos Katkie-
nės straipsnyje rašoma apie aklą respublikinės Šiaulių li-
goninės masažuotoją Larisą Dacenko, pasiryžusią drąsiam 
žingsniui – susigrąžinti prieš 14 metų prarastą regėjimą.

Po dviejų inksto  
persodinimo operacijų kelionė 

svajonės link tęsiasi

medikai mergaitės rankoje net su-
formavo fistulę, kad prireikus he-
modializės procedūrų būtų gali-
ma jas iš karto atlikti. 

Tinkami vaistai be didesnių 
problemų Indrei padėjo išgy-
venti net 12 metų. Vis dėlto vie-
nas svarbiausių inkstų funkcijos 
nepakankamumu sergančiųjų 
rodiklis – kreatinino koncentra-
cija kraujyje – rodė, kad Indrės 
inkstų funkcija artėja prie kritiš-
kos ribos. Daugiau kaip 4 kartus 
leistiną normą viršijusi kreatini-
no koncentracija mokyklą bebai-
giančios merginos kraujyje buvo 
rimtas signalas. 

Į medikų globą – tiesiai iš 
šimtadienio 

Artėjančio šimtadienio kartu 
su klasės draugais nekantriai lau-
kusi Indrė šventinį rytmetį pabu-
do kaip nesava – visas jos kūnas 
buvo sutinęs. Tačiau mergina vis 
dėlto surizikavo ir į mokyklą nu-
ėjo. Deja, iškilmingo renginio pa-
baigos nesulaukė – tiesiai iš šim-
tadienio tėvai ją išvežė į Panevė-
žį. Aliarmą paskelbusi jos širdis 
daužėsi 130–140 kartų per minu-
tę – tachikardiją sukėlė organiz-
me susikaupę skysčiai. 

Šiandien Indrė prisimena, kad 
Panevėžio medikas, pas kurį lan-
kėsi ne vienerius metus, jos situ-
acijos neįvertino kaip skubaus 
atvejo ir tą pačią dieną nepalydė-
jo jos į hemodializės kabinetą. Ta-
čiau jau po poros dienų šios pro-
cedūros tapo Indrės gyvenimo 
dalimi – 3 kartus per savaitę po 4 
valandas merginai speciali apa-
ratūra valė kraują. 

Tiesa, Indrė šypsosi prisimi-
nusi, kad pirmoji dializė nebuvo 
nei labai varginanti, nei sekinanti. 
Gal tik psichologiškai buvo sun-
ku priprasti prie pakitusio gyve-
nimo ritmo. Silpnumas, gerokai 
pakylantis kraujospūdis – taip 
mergina išgyveno hemodializės 
poveikį. Dabar Indrė supranta, 
kad tikrojo dializės „skonio“  ne-
pajuto, nes organizme dar buvo 
pakankamai skysčių (šlapimo), 
todėl jos nekamavo nuolatinis 
troškulys (per parą ji galėjo išger-
ti apie 2,5 litro skysčių). 

Inksto donoras –  
po 3 mėnesių 

Vos 3 mėnesius trukusias he-
modializės procedūras nutraukė 
netikėtas skambutis iš Vilniaus. 
19-metė mergina tąkart iš tikrų-
jų gulėjo „prijungta prie apara-
tų“. Indrė prisimena, jog žinią, 
kad yra jai tinkamas inkstas, pri-
ėmė labai ramiai, be jokio dides-
nio jaudulio ar nerimo. Nors, at-
siradus donoro organui, papras-
tai į ligoninę kviečiami keli jo lau-
kiantys recipientai, pasak Indrės, 
buvo kažkoks vidinis tikrumas, 
kad čia jos inkstas, kad jis jai tiks 
ir transplantacija bus sėkminga. 
Iš tikrųjų taip ir įvyko. Ir opera-
cija, ir pooperacinis laikotarpis – 
viskas ėjosi labai sklandžiai. Šiek 
tiek vyresnio nei 20 metų vaikino 
inkstas prigijo ir ėmė savarankiš-

kai funkcionuoti. Jau po 3 savai-
čių Indrė grįžo namo.  

Nors iš pradžių kas 2 savaitės, 
vėliau kas mėnesį reikėjo lankytis 
pas gydytojus, labai atidžiai sekti 
sveikatą, nuolat vartoti imunitetą 
slopinančius vaistus, Indrė pasa-
koja, kad gyvenimas grįžo į įpras-
tą ritmą, ji vėl galėjo laisvai pla-
nuoti savo laiką, nieko nederin-
dama su dializės procedūrų gra-
fiku. Šiaulių kolegijoje bendro-
sios praktikos slaugos studijas 
pasirinkusiai merginai tai buvo 
ypač svarbu.

Deja, po pusmečio Indrė pa-
tyrė pirmąjį persodinto inksto at-
metimo pavojų. Eilinio apsilan-
kymo pas medikus metu atlikti 
tyrimai parodė pradėjusį didė-
ti kreatinino kiekį. Ligoninė vėl 
tapo antraisiais Indrės namais. 
Tačiau kreatinino kiekį pavykda-
vo sureguliuoti tik kuriam laikui. 
Inkstas funkcionavo vis prasčiau. 
Paskutiniu pavojaus signalu tapo 
citomegalo virusas. Jo poveikis 
transplantuotam inkstui buvo 
negrįžtamas. Praėjus 3,5 metams 
po inksto persodinimo operacijos 
merginai vėl teko grįžti prie dia-
lizės procedūrų.

Antroji dializė – su visomis 
alinančiomis pasekmėmis

Štai tada Indrė ir pajuto, ko-
kios alinančios gali būti hemodia-
lizės procedūros. Šįsyk merginos 
sveikata buvo gerokai prastesnė 
nei prieš pirmąsias dializes. Krea-
tininas buvo pasiekęs 800 mmol/l 
ribą (norma – iki 100 mmol/l), o 
šlapimo jos organizme visai ne-
buvo. Tai reiškia, kad per dieną 
mergina galėjo išgerti ne daugiau 
kaip 500 ml skysčio, o troškulys 
kankinte kankino. Indrė išbandė 
visokius būdus jį nugalėti – ir le-
dukus čiulpdavo, ir karštą van-
denį gerdavo. Nei vieno, nei kito 
išsyk daug nesuvartosi, o troškulį 
šiek tiek apmalšinti galima. 

Indrė pasakoja, kad pradėjusi 
dializuotis sąmoningai neįsirašė į 
organų transplantacijos laukian-
čių recipientų eilę. Ir tokio apsis-
prendimo nepakeitė visus me-
tus. Norėjo leisti organizmui pa-
ilsėti, išsivalyti, atsigauti. Juolab 
kad rūpesčių ėmė kelti ir nustojęs 
funkcionuoti donoro inkstas – jį 
ėmė skaudėti, jis supūliavo, todėl 
svetimkūnį teko pašalinti. 

Antrasis donoro inkstas – 
vėl tik po 3 mėnesių 

laukimo
Indrė juokauja, kad 3 mėne-

siai jos gyvenime – lemtingas lai-
ko tarpas. Po metus trukusių dia-
lizės procedūrų ji įsirašė į dono-
ro inksto laukiančiųjų eilę. Liki-
mas lėmė, kad ir vėl, kaip pirmą 
kartą, transplantologų skambu-
čio sulaukė po 3 mėnesių. Tik šį-
kart – iš Kauno klinikų.

Tiesa, daugiau sutapimų 
mergina neprisiminė. Pirmiau-
sia – nebuvo to vidinio tikėji-
mo, kad tai – jai skirtas inkstas. 
Greičiau – atvirkščiai. Vykdama 
į Kauną, ji žinojo, kad į Klinikas 
pakviesti 6 recipientai, ir kad ji – 
ta 6-oji. Nieko nesitikėjusi mergi-

na net nesirengė Kaune ilgėliau 
užsibūti – ne tik nepasiėmė ligo-
ninėje prireiksiančių asmeninių 
daiktų, bet į rankinę net neįsime-
tė mobiliojo telefono įkroviklio, 
tad prireikus šeimai pranešti, kad 
būtent ji atrinkta transplantacijos 
operacijai, teko paiešoti, kas jai 
galėtų padėti tai padaryti.

Indrė prisimena tuomet ją ap-
nikusias abejones. Šįkart perso-
dinti skirtas inkstas buvo gero-
kai už ją vyresnio donoro. 23-ejų 
merginai, kuriai turėjo būti atlikta 
jau antroji inksto transplantacijos 
operacija, buvo šmėstelėjusi min-
tis, kad galbūt jai reikėtų jaunes-
nio donoro organo, tačiau kartu 
lydėjo nerimas – o jeigu ilgai neat-
siras jai tinkamo inksto ir teks tęs-
ti varginančias dializės procedū-
ras? Beje, šios abejonės buvo pa-
grįstos teorinėmis žiniomis – an-
trosios transplantacijos laukianti 
mergina, baigdama Šiaulių kole-
giją, savo bakalauro darbui buvo 
pasirinkusi temą „Ankstyvas pe-
riodas po inksto transplantaci-
jos, pacientų slauga ir gyvybinių  
veiklų vertinimas“. 

Sveikata paskatino 
pakoreguoti svajones, bet 

ne jų išsižadėti 
Netruko paaiškėti, kad vidinį 

tikėjimą pakeitęs nerimas buvo 
pranašiškas. Nors transplantaci-
ja ir pavyko, inkstas „užsivedė“ 
iš karto, Indrės laukė sunkus po-
operacinis laikotarpis – prie mer-
ginos infekcijos lipte lipo, inks-
tas „gamino“ labai mažai šlapi-
mo, sveikata taisėsi labai pama-
žu. Savaitė namuose, dvi – ligo-
ninėje – prie tokio gyvenimo rit- 
mo turėjusi prisitaikyti mergi-
na buvo priversta metams atidė-
ti magistro studijas M.Romerio 
universitete. 

Šiuo metu Indrė teigia svei-
kata labai nesiskundžianti, nors 
kreatinino koncentracija kraujy-
je – dvigubai didesnė nei leisti-
na norma. Tačiau, pasak mergi-
nos, raminamai nuteikia tai, kad 
šis rodiklis stabilus, nedidėja. Ne-
nusiminti skatina ir neblogėjanti 
per antrąją transplantacijos ope-
raciją įgyto „inksto brolio“ svei-
kata – 40-mečio klaipėdiečio giji-
mo procesas buvo labai panašus, 
vos keletu dienų skirdavosi jų ne-
galavimo pradžia, susitikimai li-
goninėje. Tai, kad dabar abu ne-
blogai jaučiasi, teikia vilčių ir ti-
kėjimo ateitimi. 

Šie metai I.Čergelytei labai 
svarbūs – tai paskutiniai sudijų 
metai, jos laukia mokslinis dar-
bas magistro laipsniui apginti. Il-
gai svajojusi apie medikės darbą 
ir galimybę padėti sergantiems 
žmonėms, baigusi bendrosios 
praktikos slaugos mokslus, mer-
gina dabar gilinasi į sveikatos ug-
dymo specializaciją. Indrė nesi-
sieloja dėl sveikatos būklės pa-
diktuoto pokyčio – pati slaugyti 
ligonių ji negalėtų, tačiau mielai 
užsiims sveikatos švietimu. Jau 
dabar ji sėkmingai tai daro „Gy-
vasties“ asociacijos narių susibū-
rimuose. 

Aldona DELTUVAITĖ

Susitiko su NDNT atstovais
„Būdo žemaičių“ tinklalapyje paskelbtame Birutės Šnei-
deraitienės straipsnyje „Proporcijos: ligos išrašas ir neįga-
lumas“ rašoma apie Mažeikiuose vykusį vietos medikų, 
NDNT Plungės skyriaus vadovų, respublikinės NDNT atsto-
vų ir neįgaliųjų susitikimą.

Susitikime dalyvavo NDNT 
direktoriaus pavaduotojas Al-
vidas Garšva, Plungės teritori-
nio skyriaus vedėjas Vladimi-
ras Ivanovas ir jo pavaduotoja 
Jūratė Montrimienė, „Sodros“ 
Mažeikių teritorinio skyriaus 
direktorė Laima Nagienė ir kiti.

Pasak V.Ivanovo, per metus 
Mažeikių, Skuodo, Telšių, Rie-
tavo ir Plungės savivaldybes 
aptarnaujančiame NDNT sky-
riuje apsilanko apie 6–7 tūkst. 
Statistika rodo, kad tiek vy-
rams, tiek moterims neįgalu-
mas dažniausiai nustatomas dėl 
kraujotakos ligų, navikų, sąna-
rių, nervų ligų. Susitikime kal-
bėta ir apie vaikų neįgalumo ly-
gio nustatymo tvarką, kuri pa-
sikeitė nuo birželio 1 d. Nau-
joje tvarkoje, pasak V.Ivanovo, 
vertinama ne tik vaiko sveikata, 
bet paisoma ir jo gebėjimo ben-
drauti, savarankiškumo lygio. 
Klausimynas, kurį turi užpil-
dyti tėvai, paruoštas pagal vai-
kų amžiaus grupes.

Viena iš dalyvių stebėjosi, 
kodėl vaikui, turinčiam Dau-

no sindromą, sukakus 18 metų, 
reikia iš naujo nusistatyti nega-
lią. Anot A.Garšvos, Dauno liga 
yra tik sindromas: „Gydymo įs-
taiga siuntimo į NDNT parašyti 
turinčiam Dauno sindromą ne-
gali. Yra lydinčios ligos, kurias 
ir turi nurodyti gydytojas. Su-
kakus 18 metų, asmuo pereina į 
suaugusiųjų amžių ir diagnozės 
persikelia į suaugusiųjų darbin-
gumo lygį“, – aiškino NDNT di-
rektoriaus pavaduotojas.

A.Garšva taip pat pastebė-
jo, kad žmonės dėl išmokų pa-
siruošę tapti ir neįgaliais. Pa-
sak jo, sulaukiama nusiskun-
dimų, jog žmogui atlikta šir-
dies operacija, o NDNT padi-
dino darbingumo lygį. Po ope-
racijos sveikata pagerėja, o no-
rima, kad neįgalumo procentas 
būtų didesnis.

Po susitikimo su neįgaliai-
siais NDNT vadovai susitiko su 
medikais ir jiems išsakė pasta-
bas dėl dažniausiai pasitaikan-
čių klaidų, pildant siuntimus 
neįgalumo ir darbingumo ly-
giui nustatyti.
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Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių 

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Baltijos TV

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Neįgalieji pasaulyje Pasaulyje
Išdalytos „Ig Nobel“ 

premijos
JAV išdalytos alternatyvios Nobe-

lio Taikos premijos „Ig Nobel“. Šios pre-
mijos skiriamos už pasiekimus, kurie 
iš pradžių priverčia nusijuokti, o pas-
kui pagalvoti. Premijas per 22-ąją kas-
metę ceremoniją Harvardo universi-
tete įteikė tikrųjų Nobelio premijų lau-
reatai. „Ig Nobel“ premijų tikslas – puo-
selėti vaizduotę, skatinti žmonių do-
mėjimąsi mokslais ir technologijomis. 

Šiemet, kaip visuomet, išdaly-
ta 10 apdovanojimų: Psichologijos 
premija atiteko Nyderlandų moksli-
ninkams už tyrimą „Pasvirus į kairę Ei-
felio bokštas atrodo mažesnis“. Taikos 
premija atiteko Rusijos bendrovei SKN 
už tai, kad ji senus Rusijos ginklus pa-
vertė naujais deimantais. Akustikos 
premija skirta Japonų mokslininkams, 
sukūrusiems aparatą, kuris sutrikdo 
žmogaus kalbą priversdamas kalbė-
toją savo balsą girdėti šiek tiek pa-
vėluotai. Neuromokslų premiją gavo 
JAV komanda, pademonstravusi, kad, 
naudodami sudėtingus instrumentus 
ir paprastą statistiką, smegenų veiklos 
tyrėjai gali įžvelgti reikšmingą smege-
nų veiklą bet kur – net negyvoje laši-
šoje. Chemijos premija atiteko Švedi-
jos mokslininkui, kuris išsiaiškino, ko-
dėl kai kuriuose Švedijos mieste An-
dersliove esančiuose namuose žmo-
nių plaukai pažaliuoja. Literatūros pre-
miją gavo JAV vyriausybės atskaito-
mybės biuras už ataskaitą apie atas-
kaitas apie ataskaitas, kuria rekomen-
duojama parengti ataskaitą apie atas-
kaitą apie ataskaitas apie ataskaitas. 
Fizikos premiją laimėjo JAV ir Didžio-
sios Britanijos mokslininkų komanda, 
apskaičiavusi jėgų pusiausvyrą, kuri 
nulemia į kasą surištų plaukų formą 
ir judėjimą. Skysčių dinamikos pre-
mija skirta už skysčio taškymosi tyri-
mą, siekiant išsiaiškinti, kas vyksta, kai 
žmogus eina su kavos puodeliu ran-
koje. Anatomijos premiją gavo JAV ir 
Nyderlandų mokslininkai, atradę, kad 
šimpanzės gali atskirti kitas šimpanzes 
iš jų užpakalių nuotraukų. Medicinos 
premija atiteko prancūzams už pata-
rimus, ką daryti kolonoskopijas atlie-
kantiems gydytojams, kad iki mini-
mumo sumažintų tikimybę, jog jų pa- 
cientas sprogs. 

Švedijoje atliktos dvi 
unikalios operacijos 

Švedų mokslininkai pirmą kartą 
dviem pacientėms persodino jų mo-
tinų gimdas. Operacijos pavyko sėk- 
mingai. Pateiktais duomenimis, vie-
na pacienčių gimė be gimdos, o ant- 
rai ji buvo pašalinta dėl gimdos kakle-
lio vėžio. Motinos, paaukojusios savo 
organus, taip pat jaučiasi gerai. Rizi-
ka, kad abiejų vyresnių nei 30 metų 
pacienčių organizmas naująją gim-
dą atmes, medikų vertinimu, yra 20 
proc. – kaip ir kitų transplantacijų. Tai, 
kad pacientėms buvo persodintos jų 
motinų gimdos, duoda „teorinį prana-
šumą“, teigia medikai. Po metų mo-
teris bus mėginama apvaisinti dirbti-
niu būdu. Jų kiaušinėliai, paimti prieš 
transplantaciją, bus apvaisinti jų part- 
nerių sperma ir įsodinti į gimdą. Tik 
2014 metais, kai turėtų gimti vaikai, 
paaiškės, ar operacijos tikrai buvo sėk- 
mingos. Kai moterys susilauks dau-
giausia dviejų palikuonių, joms gim-
da vėl bus pašalinta, kad nereikėtų to-
liau vartoti naujojo organo atmetimą 
slopinančių medikamentų. 

Kūdikiai Afganistane 
Afganistane, pietinėje Hilmendo 

provincijoje dislokuotoje NATO bazė-
je britų karė pagimdė berniuką. Moti-

nos ir vaiko būklė yra stabili, karo lau-
ko ligoninėje jie gauna geriausią įma-
nomą priežiūrą. Armija nieko nežinojo 
apie moters nėštumą: kitaip ji nebūtų 
siųsta į misiją. Pati karė taip pat neži-
nojo esanti nėščia. Iš Fidžio salų kilusi 
moteris apie savo padėtį sužinojo tik 
tada, kai dėl besitęsiančių pilvo skaus-
mų kreipėsi į gydytojus.

Kitą kūdikį – pakelėje paliktą nau-
jagimę – taip pat Pietų Afganista-
ne patruliuodami rado lenkų kariai. Į 
rankšluostį įvyniotą mergaitę kariškiai 
pastebėjo tikrindami saugumą neto-
li savo karinės bazės. Iš pradžių jiems 
kilo įtarimas, kad pakelėje paslėpta 
bomba. Teritorijoje dviejų kilometrų 
spinduliu nebuvo rasta jokių žmo-
nių, todėl nežinoma, kas ir kodėl ga-
lėjo palikti kūdikį. Mergaitė buvo nu-
vežta į medicinos punktą bazėje. Ka-
riai ją pavadino Pola (pagal anglišką 
Lenkijos pavadinimą – Poland), arti-
miausiu metu ją ketinama perduoti 
Afganistano valdžiai.

Robotas padės 
neįgaliesiems

Japonijos bendrovė „Toyota“ su-
kūrė robotą, kuris, jos tvirtinimu, gali 
padėti neįgaliesiems ir žmonėms, ku-
rių ribotos galimybės judėti, atlikti kai 
kuriuos namų ūkio darbus. Naujasis 
šios korporacijos kūrinys sveria tik 32 
kg ir yra 113 cm aukščio. Robotas gali 
atnešti televizoriaus ar kito technikos 
prietaiso distancinio valdymo pultą, 
atkimšti butelį, praskleisti ar užtrauk-
ti užuolaidas ar žaliuzes. Specialiosio-
mis „rankomis“-manipuliatoriais jis gali 
pakelti labai plonus objektus – pavyz-
džiui, popieriaus lapą. Protingas ro-
botas valdomas balso komandomis 
ar per planšetinį kompiuterį. Korpo-
racija žada toliau tobulinti savo „kūdi-
kį“, kad galėtų kuo greičiau pasiūlyti jį 
serijinei gamybai.

Japonijoje žmonėms, kurių ri-
botos galimybės judėti, rodoma la-
bai daug dėmesio, suteikiama visa 
įmanoma pagalba. Pavyzdžiui, japo-
nų gamybos neįgaliųjų vežimėliai 
įrengti taikant naujausias technolo-
gijas – įtaisytas planšetinis kompiu-
teris, televizorius ar nuolatinė inter-
neto prieiga jau nėra kažkas neįpras-
ta šiai produkcijai.

Lenkijoje – 
egzorcizmo ritualų 

antplūdis
Lenkijoje vis daugiau Romos ka-

talikų kunigų atlieka velnio išvarymo 
ritualą – jų skaičius per pastaruosius 
du dešimtmečius padidėjo nuo 4 iki 
120. Šiuo ritualu, kurį atlieka kunigas, 
siekiama iš „apsėstojo“ išvaryti demo-
nus ir piktąsias dvasias. Ritualų antplū-
dis užfiksuotas padidėjus apsimesti-
niam dvasingumui ir sektų skaičiui. 
Pasak egzorcisto Andžejaus Grefkovi-
čiaus, kuris per mėnesį priima 40 žmo-
nių, šiuo ritualu labiau domisi moterys 
nei vyrai. Tačiau tai nereiškia, kad mo-
terys yra labiau linkusios į velnio „ap-
sėdimą“, sakė jis. Egzorcistai kartu su 
psichologais pirmiausia stengiasi nu-
statyti, ar tie, kurie kreipiasi dėl šio ri-
tualo, neserga psichine liga. Tie, kurie 
yra iš tikrųjų „apsėsti“ blogųjų dvasių, 
nekalba apie tai

Artimųjų 
palaikymas 

neleido palūžti
Ko gero, sutiksite, kad kiekvienas iš 
mūsų daugybę kartų atsisakėme norų, 
net svajonių išsigandę, kad nesugebė-
sime jų įgyvendinti. Dalis jų žlugo dėl, 
kaip mums tuomet atrodė, objektyvių 
priežasčių, kitas galimybes neryžtin-
gumu numarinome patys. O juk mūsų 
situacijos visai nebuvo beviltiškos... 
Ypač, jei jas palygintume su kitų žmo-
nių išgyventomis.

Netikėtas sprogimas
Amerikietis Teiloras Mori-

sas – 23-ejų metų laimingas vai-
kinas, vos prieš keletą mėnesių 
išgyvenęs tikrą pragarą. Atlik-
damas karinę misiją Afganista-
ne jis netyčia užmynė ant sava-
darbės vietinių minos. Pasak vai-
kino, kadangi jam daugybę kar-
tų teko išminuoti ar sprogdin-
ti minas, vos pats ant tokios už-
mynęs, suprato situacijos rim-
tumą. Prisimindamas tas aki-
mirkas jis pasakoja pajutęs šilu-
mą, vėliau – sprogimą ir pama-
tęs ore skrendančias savo kojas. 
Po sprogimo Teiloras neprarado 
sąmonės, jo neištiko šokas, jis tik 
kraujuodamas gulėjo ir šaukė at-
vykusiems medikams nesiartin-
ti, nes aplink galėjo būti daugiau 
minų. Patikrinę teritoriją medi-
kai priėjo prie jo ir skubiai nuve-
žė į ligoninę.

Nesitraukė nė  
per žingsnį

Tik per stebuklą likęs gy-
vas po sprogimo Teiloras nete-
ko abiejų kojų ir rankų, o nepa-
lūžti ir neprarasti noro gyven-
ti jam padėjo šeima, draugai ir 
jo nė akimirkai nepalikusi myli-
moji Danielė Keli. Ji – mergina, 
šypsena pradėdavusi kiekvie-
ną naują dieną, padėdavusi jam 
mankštintis, pasirinkti protezus, 
užlipti ir nulipti laiptais, tiesiogi-
ne to žodžio prasme nešiodavu-
si jį ant rankų... Pasak vaikino, 
visa tai buvo beprotiškai sunku, 
bet vienas kitą palaikydami jie 
nepasidavė ir įveikė užgriuvu-
sią nelaimę. 

Keletą mėnesių Teiloras pra-
leido ligoninėje tarp daugybės 
vamzdelių, sutvarstytas ir pri-
verstas susitaikyti su naujuoju 
savimi ir pasikeitusiu gyvenimu.

Palaikymas įkvėpė 
naujam gyvenimui

Po kelių Vašingtono reabilita-
cijos centre karo veteranams pra-
leistų mėnesių Teiloras ir Danie-
lė vasaros pabaigoje grįžo į gim-
tąją Ajovos valstiją (JAV). Pasak 
jų, gimtojo miestelio gyventojai 
parvykėlius pasitiko su vėliavo-
mis ir sveikinimais, o kino teatro 
plakatuose buvo parašyta: „Teilo-
rai Morisai, tu didvyris! Sveikas 
sugrįžęs namo!“

Praėjus vos keliems mėne-
siams Teiloras jau nepraleidžia 
nė vienos progos pasilinksmin-
ti, kai tik jo draugai ką nors su-
organizuoja, važiuoja į festiva-
lius, veteranų pagerbimo die-
ną dalyvavo šventėje prie Baltų-

jų rūmų. Gavęs apdovanojimą – 
bronzinę žvaigždę – jis tikino, 
kad jei tik turėtų rankas, ją už-
kabintų Danielei.

Pamažu aukštyn kojomis ap-
sivertęs gyvenimas grįžta į savo 
vėžes. Į neseniai įvykusias drau-
gų vestuves vaikinas atėjo pats, 
mat jau priprato prie protezų. 
Jam net pavyko pašokti su Da-
niele. 

Norėdami pagelbėti Teilorui 
ir Danielei, jų draugai jau surin-
ko per 250 tūkst. JAV dolerių. Gy-
venimo džiaugsmo nepraradusi 
pora pasakoja visada svajoję gy-
venti prie ežero, vidury miško. 
Jie nežada šios svajonės atsisaky-
ti ir, bičiulių padedami, planuoja 
ją įgyvendinti. Teiloras ir Danie-
lė turėjo daugybę progų nuleis-
ti rankas ir pasiduoti, bet, pana-
šu, jog iš kiekvienos jų pasisėmė 
stiprybės.

Pagal www.taylormorris.org parengė

Viktorija NORKAITĖ

Profesorius piktinasi: 
– Šiandien kiekvienas idio-

tas nori studijuoti mediciną. O 
mano laikais aš buvau vieninte-
lis visame mieste!

***
Geriau sirgti Alzheimerio 

liga nei Parkinsono. Juk geriau 
pamiršti užmokėti už porą bo-
kalų alaus nei vieną jų išlaistyti.

***
Viešbutyje kyla gaisras. Žmo-

nės šaukia: 
– Vandens, greičiau vandens. 
Staiga atsidaro vieno kamba-

rio durys ir vyras taria: 
–  O į 306 numerį – prašy-

čiau alaus.
***

– Kodėl neini namo?
– Nes žmona pyksta. 
– O kodėl ji pyksta?
– Kad neinu namo.

***
– Kodėl chirurgai operacinė-

je visada būna su pirštinėmis? 

– Kad nepaliktų pirštų at-
spaudų.

***
– Daktare, aš kasryt 7 val. at-

lieku gamtinius reikalus. 
– Tai puiku. 
– Bet matote, prabundu aš 

tik 7.30.
***

– Mano hobis yra akvariu-
mas. Aš valandų valandas sė-
džiu ir stebiu žuveles. 

– O ką sako tavo žmona?
– Ji visiškai nesidomi, ką aš 

veikiu darbe.
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o
Klevas
Už mano
Lango
Senas
Klevas.

Jis man
Tarytum
Draugas
Ar kaimynas
Geras.
Mes sveikinamės
Man nubudus
Ankstų
Rytą,

Kai būna
Liūdna,
Guodžiame
Viens kitą.
Kartais
Galvoju,
Kad gerai
Turėti tokį
Draugą

Ir kaip
Puiku,
Kad jis
Už mano
Lango
Auga.

Žiburėlis
Kai beldžiasi
Į širdį
Liūdesys,
Kai saulė
Leidžiasi
Ir blaškosi
Naktis,

Skubu
Prie tavo
Lango,
Ten žiburėlis,
Kuris
Mane saugo.

Žinau,
Kad ten
Ugnelė,
Kuri sušildyti
Tik mano
Širdį gali.

Šauksmas
Kur
Tos pievos?
Kur ežerai
Ir valtelė
Medinė?

Kur
Tos naktys?
Aušros
Spinduliai,
Nubudę
Ryte
Pirmutiniai?

Kur
Tos dienos,
Tos laimingiausios?
Kur
Ta meilė,
Kuri buvo
Kaip turtas
Brangiausias?

Sugrąžinkite
Viską –
Apkabinsiu
Vėl saulę.

Sugrąžinkite!
Noriu vėl
Apkeliauti
Pasaulį.

Atleisk
Neliko
Kelio
Pas tave.

Taip greitai
Baigėsi
Laimingos dienos.

Tu nuėjai
Ir palikai
Mane

Stovėti lietuje
Po medžiais
Vieną.

Dabar
Tavęs
Nebeturiu.

Kartais
Prisiminimai
Dar aplanko.

Atleisk,
Jei neteisus
Buvau,

Kad mano
Žodžiai
Tau apkarto.

Kur Tu?
Po kojomis
Nukritę lapai,
Pasibaigė diena,
Naktis ateis.

Nuliūdęs vaikštau
Po seną parką...
Tavęs man
Niekas nepakeis.

Menu, prie jūros
Bangas skaičiavom,
Vasaros saulė
Šildė karšta.

Kur tu dabar,
Brangioji mano,
Kodėl nutilo
Tavo daina?

Netektis
Laikas
Nusinešė
Mūsų
Dienas,

Jos nebegrįš
Tarsi
Paukščiai
Sparnuoti.

Laikas
Nusinešė
Mūsų
Žodžius,

,,Myliu“
Daug kartų
Negalėsim
Kartoti.

Laikas
Nusinešė
Mūsų
Naktis,

Jau nebeteks
Po žvaigždynais
Klajoti.

Mūsų svajonės
Taip pat
Nesugrįš –

Niekas
Negali
Pasikartoti.

„Bičiulystės“ bičiulių  
posmai

Tebus visiems mums 
rytas lauktas ir gražus

Prie kūrybos 
šaltinio

Krinti ir kelies, ir veide
Likimo žemėlapis dyla.
Ir aptrupa žodžiai kreida,
O rodos – iš skausmo pražyla.

V.Kukulas

Suskambo ryto vėjas. Susto-
jo šviesus šešėlis už lango. Rei-
kia rengtis. Niekada nemaniau, 
kad tokie sunkūs drabužiai. Ne-
maniau, kad tiek daug vienatvės 
šviesiausiam ryto laike.

Už lango toks mielas rudens 
geltonis. Laukuos juodi arimai 
rymo. Laukia sėjos. Prabėgo va-
saros dienos. Liko tik karščio iš-

degintos padrikos mintys. Lyg 
arimų žemėj žali, žali žolės dai-
geliai. Jie labai norėjo pieva būti. 
Bet užarta vaga. Užarta diena. 
Atidavusi savo akis ne saulei, 
o žemei. Liko tik vienišas žo-
lės daigelis ant vieškelio pilko 
skaldos.

Ruduo. Lekiančių į tolį 
paukščių milijonai. Kaip rašo 
poetas R.Stankevičius: „Spar-
nuočiai nuo rytmečio iki sute-
mų saldžiai čyrenę ir per vasarą 
beveik įtikinę mus, kad nevilties 
kaip ir gėlos, kaip ir mirties nėra. 
Nutilo suabejoję savo tiesų tvirti-
nimu, iškurnijo ten, kur tikrovė 
kiek panašesnė į jų giesmių turi-
nį.“ Ir ten gieda. Kitokiuose me-
džiuose, kitiems žmonėms, sve-
timoje padangėje.

Mielas žmogau, bičiuli, tu 
man sakai – ateik prie to kelio, 
kur vasara išėjo. Gerves palydė-
sim, prisėsim, pakalbėsim, nu-
tvieksti auksinių lapų švytėji-
mo. Prisiminsim gražiausias va-
saros akimirkas. Bet aš ateiti ne-
galiu. Negaliu. Matai, dar saulė 
tęsia savo dangišką kelionę, dar 
daug šviesos. Dar tu gali iš min-

čių sugrįžti į tikrovę prie savo že-
mės, prie namų. 

Vyksta tai, kas ir turi vykti. 
Už viską mokame grynais: va-
landom, dienom, dūžtančių sva-
jonių šipuliais. O gal žodžiai rei-
kalingi vėlinas? Žodžiai – tar-
tum kregždės, nardantys platy-
bėse dangaus virš ūkanų, gėlos, 
virš nebūties.

Bičiuli, kol mes dar esame 
laike, galvok, kad rytoj vėl pra-
sidės tavo kelias ir akmenio pri-
sėst dairykis.

Kol su tavim kalbėjau, ir va-
karas atėjo. Tyla suskambo ny-
kiai. Prislinkusi arčiau jos klau-
siau: „Ar žadą praradai?“ O per 
skubėjimą jos ašarų nepamačiau. 
Gal vasaros ilgėjos ir paukščių 
karavanų, vingiuojančių padan-
ge, ir ašara lydėjo išskrendan-
čius svetur.

Bičiuli, pažiūrėk šiąnakt į 
dangų, matysi, kokia mėnulio 
pilnatis šviečia. Ji mūsų tamsias 
mintis surinko. O žemė renka jau 
krintančius lapus. Tebus visiems 
mums rytas lauktas ir gražus.

Stefanija FEDULAITĖ
Panevėžys

Nebūna
Netekau
Tavo
Akių šviesos,
Netekau
Tavo
Lūpų švelnumo,
Viskas
Ištirpo laike
Kaip pavasarį
Sniego
Baltumas.

Dabar reikia
Gyventi
Iš naujo.
Be meilės,
Be laimės,
Be nuoširdumo.
Nepavyks
Likimo
Pakeisti,
Nes antro
Likimo
Nebūna.

Sugrįžk
Sugrįžk
Su
Rudeniu.

Su bobų
Vasaros
Voratinkliais.

Su
Mylinčiomis
Akimis.

Su
Laimės
Ašaromis.

Su
Neparduota
Širdimi...

Mano žodžiai
Nepajutau,
Kaip palietei
Manas
Mintis

Ir kaip
Sustojai
Mano
Kelyje.

Bet
Netapai
Tu mano
Likimu,

Nors visi
Žodžiai
Buvo
Vien
Apie tave.

Likimai
Nepaguosi
Nelaimėlio,
Jei jis
Nelaimingas, 

Nepadėsi 
Vargšui, 
Jei jis 
Beturtis.

Nepaneši 
Kryžiaus,
Jei jis ne tau 
Skirtas.

Jonas TARASEVIČIUS
Klaipėda

 Laiškelyje „Bičiulystei“ Al-
vydas Lukošius papasakojo apie 
tai, kad Utenos rajono neįgaliųjų 
draugijos nariai rudenį pasitiko or-
ganizacijos pirmininkės Onos Ras-
tenienės antrosios knygos „Lemties 
žiburėliai“ pristatymu. Jis vyko Ute-
nos Dievo Apvaizdos bažnyčios pa-
rapijos salėje.

Pristatymą pradėjo kunigas 
Mangirdas Maasas. Jis kalbėjo 
apie gyvenimo prasmę, žmogaus 
mąstymą, darbus, kurie aplinki-
niams teikia džiaugsmo.

Knygelę „Lemties žiburėliai“ 
išleisti padėjo ir lėšų skyrė Ute-
nos rajono savivaldybės meras 
Alvydas Katinas, kaip galėda-
mas autorę ir neįgaliuosius palai-
ko parapijos ir Utenos rajono de-
kanas Henrikas Kalpokas.

Savo naujojoje knygoje 
O.Rastenienė rašo apie Utenos 
rajono neįgaliųjų draugijos vei-
klą, pateikia daug nuotraukų 
apie įvairiuose meno būreliuo-
se dirbančius žmones. Organi-

Knygos puslapiuose – draugijos veikla 

zuojamose užimtumo pamokė-
lėse daugelis jų išmoksta išreikšti 
savo mintis, įgyvendinti jas. Čia 
nuolat vyksta mokymai, kuriems 
vadovauja specialistai, gebantys 
pastebėti žmonių talentus ir pa-
rodyti juos visuomenei. Knygoje 
pasakojama, kad būreliuose ne-

įgalieji ne tik leidžia laisvalaikį, 
mokosi rankdarbių, bet ir įvei-
kia liūdesį, vienišumo jausmą, 
mat apsupti bičiulių ir įsitrau-
kę į prasmingą veiklą jie jaučia-
si gerai.

Gausiai iliustruotoje knyge-
lėje įamžinta daug aktyvių neį-
galiųjų, dalyvaujančių draugijos 
veikloje. Neįgaliųjų organizaci-
jos veiklos akimirkos, neįgaliųjų 
lankymas namuose, jų pagerbi-
mas įvairių švenčių metu – visa 
tai neliko nepastebėta ir neapra-
šyta jautrios knygelės autorės.

Po knygos pristatymo susi-
rinkusiuosius savo pasirodymais 
pradžiugino draugijos kapela 
„Vyturiai“, vadovaujama Kazi-
miero Streikaus, ir Utenos aklųjų 
ir silpnaregių draugijos folklori-
nis ansamblis „Diemedis“.

Autoriaus nuotr.

Norėjusieji galėjo įsigyti Onos Rastenienės knygą „Lemties žiburėliai“. 

Knygos pristatymas subūrė pilną bažnyčios salę.
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