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Veiksminga Lietuvos nefrologijos 
tarnybos sistema, kurią pavyko su-
kurti per pastaruosius 15 metų, dėl su-
mažėjusio valstybės finansavimo su-
siduria su nemažomis problemomis. 
Didžiausias pavojus kyla hemodiali-
zei, kurios finansavimas, lyginant su 
2008 m. sumažėjo penktadaliu.

Prognozuojama, kad situacijai ne-
sikeičiant jau 2013-2014 m. dializės 
procedūrų prieinamumas ligoniams 
gali iš esmės pablogėti. Apie tai Inks-
tų dienos renginio išvakarėse spau-
dos konferencijoje kalbėjo Lietuvos 
nefrologijos, dializės ir transplanta-
cijos asociacijos prezidentas, Lie-
tuvos sveikatos mokslų universiteto 
Nefrologijos klinikos vadovas profe-
sorius Vytautas Kuzminskis, dializės 
klinikų „B.Braun Avitum“ vadovas 
Ernestas Petrulis ir Lietuvos asoci-
acijos „Gyvastis“ prezidentė Ugnė 
Šakūnienė. 

Pateikiame svarbiausias spaudos 
konferencijos metu išsakytas mintis.

Tvarkų įkaitai 

Prof. Vytautas Kuzminskis: Reikia 
suprasti, kad dializė yra gyvybiškai 
svarbi, tačiau kartu ir labai brangi 
procedūra. Prieš dvejus metus buvo 
paskaičiuota, kad vienam dializuoja-
mam ligoniui gydyti per metus reikia 
apie 60 tūkstančių litų – į šią sumą 
įeina viskas – ir dializės procedūros, 
ir vaistai, ir lovadieniai ligoninėse. 
Tai didžiulė suma, kurią retas kuris 
galėtų pats sumokėti, todėl dializuo-
jamų pacientų gydymas iš esmės pri-
klauso nuo valstybės finansavimo.

Tačiau šis jau antrus metus yra 
sutrikęs. Iš pradžių teritorinės ligo-
nių kasos dializės įkainį skaičiavo 
nuo teritorijoje gyvenančių ligonių 
skaičiaus. Susidarė paradoksali si-
tuacija – kuo daugiau ligonių, tuo 
mažiau mokama už procedūrą. O kur 
yra daugiau ligonių? Ten, kur ligos 
išaiškinamumas didesnis, kur gyvena 
daugiau žmonių, kur yra didžiosios 

Medikai 
perspėja 
apie pavojų 
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ligoninės. Tad labiausiai nuo tokios 
tvarkos kentėjo Vilnius ir Kaunas.

Po to šios tvarkos buvo atsisakyta, 
tačiau po Naujųjų metų problema tik 
dar labiau paaštrėjo, nes už dializę, 
kuri yra atliekama ligoninėje, ne-
bemokama – ji įtraukta į lovadienio 
kainą. Taigi, stacionarinės dializės 
procedūros ligoninėms tampa labai 
nuostolinga.

Tuo tarpu ambulatorinės dializės 
procedūroms valstybė nustatė vadi-
namąjį „plaukiojantį“ balą. Tai reiš-
kia, kad, sausį už procedūrą, pavyz-
džiui, buvo sumokama vos 80 proc. 
jos įkainio, o kiek sumokės už vasarį 
kovo viduryje dar nebuvo žinoma.

Litas medicinoje devalvuotas

Ernestas Petrulis: Įkainis už diali-
zės procedūras buvo nustatytas prieš 
keletą metų – jis buvo paskaičiuotas 
racionaliai, atsižvelgiant į visus kaš-
tus. Tada buvo nustatyta, kad diali-
zės procedūra kainuoja 368 litus.

Ši suma ir taip viena mažesnių 
Europos Sąjungoje. Mūsų kaimynės 
– Latvija, Lenkija, už dializę moka 
panašiai. Estijoje įkainis – kur kas 
didesnis, kaip ir, pavyzdžiui Slovė-
nijoje, kur jis siekia 632 litus. Apie 
tokias šalis kaip Prancūzija ir Olan-
dija mes jau ir nekalbame.

Atėjus krizei, kaip liūdnai juo-
kaujame, litas Lietuvos medicinos 
sistemoje paprasčiausiai buvo deval-
vuotas. Visai sistemai buvo tiesiog 
nurėžta 11 proc. finansavimo, tad už 
procedūras mokama nebe pagal įkai-
nius, o geriausiu atveju tik 89 proc. 
jos kainos. Tačiau dializės sistema 
buvo nuskriausta kur kas skaudžiau 
– jai įvestas „plaukiojantis“ balas. 
Paprasčiau tariant, kiekvieną mėne-
sį už tą pačią paslaugą yra mokama 
skirtingai. Stabili tendencija yra tik 
viena – apmokėjimas už dializės 
procedūras tik mažėja. Kai kuriais 
mėnesiais už dializę šiandien moka-
ma 285 litai ar mažiau.

Prof. Vytautas Kuzminskis: Žino-
me, kas yra krizė, žinome, kad reikia 
taupyti ir taupom. Tačiau, kai apmo-
kėjimas už paslaugas sumažėja 20 ir 
daugiau procentų, iškyla realus pa-
vojus. Šiuo metu situacija yra pavo-
jinga. Dar ne tragiška, bet pavojinga. 

Kad teiktų dializės paslaugas kli-
nikai, pagal reikalavimus, reikia 
išsinuomoti nemažą plotą, viską su-
remontuoti, įsigyti brangius dializės 
ir vandens valymo aparatus. Tam 

neretai tenka skolintis iš bankų. Kai 
apmokėjimas sumažinamas iki 80 
proc. ar mažiau, dializės klinikos 
paprasčiausiai neturi ką bedaryti. 
Taupyti galima tik medikų atlygini-
mų sąskaita, bet tai nėra išeitis.

Tad ar neatsitiks su dializės siste-
ma taip, kaip su čigono arkliu, kurį 
šeimininkas bandė atpratinti ėsti, 
kol šis nudvėsė?

Kas atsitiks, kai dializės klinikos 
pradės bankrutuoti? Lietuvoje su-
kurta veiksminga sistema. Šiandien 
šalyje veikia 62 klinikos, pacien-
tams nebereikia tris kartus per sa-
vaitę važiuoti 60 kilometrų pirmyn 
ir tiek pat atgal, kad būtų atlikta gy-
vybės funkciją palaikanti procedūra. 
Ar valstybė bus pajėgi užtikrinti sis-
temos funkcionavimą, kai klinikos 
pradės užsidarinėti?

Dializė ne valgykla – nepataupysi

Ernestas Petrulis: Visos dializės iš-
laidos procedūroms nuo 2008 m. tik 
išaugo.  Pabrango, šildymas, elektra, 
degalai, bankų paskolos. Medicininių 
atliekų tvarkymas, lyginant su pernai, 
pabrango 3,5 karto. Personalo atlygi-
nimams taupyti taip pat negalime – jau 
ir taip medikai, pirmiausia slaugyto-
jos, išvažiuoja iš Lietuvos į Norvegiją, 
Švediją.

Galime kurį laiką taupyti nepirk-
dami naujos technikos, bet ir tai nėra 
išeitis. Vienas dializės aparatas kainuo-
ja apie 50 000 litų. Kasmet visoje Lie-
tuvoje reikia atnaujinti apie 100–120 
aparatų, nes technika pas mus yra 8–10 
metų senumo, o jos optimalus tarnavi-
mo laikas – 7 metai. Per metus atnauji-
nimas kainuoja apie 6 milijonus litų – 
tiek, kiek šiandien taupydama dializių 
sąskaita už jas neprimoka valstybė. Ge-
rai, neatnaujinsime technikos šiemet, 
neatnaujinsime kitąmet, o kas tada? 
2014 m. jau reikės 20 milijonų litų, ku-
rių nėra. Ir nebus, nes dializės klinikos 
jau dirba nuostolingai, o nuostolingam 
verslui ir bankai neskolins.

Prof. Vytautas Kuzminskis: Lietu-
voje kasmet atliekama apie 210 tūks-
tančių dializės procedūrų. Kiekvienas 
valstybės dializėms pataupytas litas 
virsta dideliais pinigais.

Bet kalbame juk apie žmonių gyvy-
bes. Ligonis be dializės paprasčiausiai 
negali išgyventi. Jei jis praleis proce-
dūrą, kitą dieną jį atveš į ligoninę neš-
tuvuose. 

Ernestas Petrulis: Mes gydome 
ir gydysime pacientus kokybiškai. 

Tačiau dializė – ne valgykla ir pu-
sės procedūros ar su pigesnėmis su-
dedamosiomis dalimis jos neatliksi. 
Tačiau žvelgiant į tendencijas darosi 
baugu, kad vieną dieną – ir ši diena 
gali būti ne už kalnų – gydymą gali 
tekti sustabdyti.

Prof. Vytautas Kuzminskis: Esu 
gydytojas, ne ekonomistas. Tačiau, 
manau, kad valstybė turėtų suprasti 
dializės svarbą ir grąžinti sistemai 
stabilumą. Tegul finansavimą suma-
žina tiek, kiek visai medicinai, bet, 
kad būtų pastovu, stabilu. 10 proc. 
diržų susiveržimą dar išgyvensime, 
bet kai finansavimas mažėja penkta-
daliu – tai yra žiauru.

Pacientai be dializės procedūrų 
neišgyvens

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
prezidentė Ugnė Šakūnienė: Šiuo 
metu Lietuvoje dializės procedūros 
reikalingos 1500 pacientų. Tačiau 
tik 230 iš jų yra inkstų persodini-
mo operacijos laukiančiųjų sąraše. 
Likusiems vienintelė galimybė gy-
venti dializės procedūros.

Asociacijai „Gyvastis“ svarbu, 
kad dializės procedūras gautų VISI 
pacientai, kuriems jos reikalingos. 

Norime pabrėžti – tai nėra pro-
cedūros, kurias būtų galima atlikti 
arba neatlikti, kurias būtų galima 
retinti arba trumpinti. Tai yra GY-
VYBIŠKAI svarbios procedūros. 
Taip pat tai yra NUOLATINĖS pro-
cedūros. 

Net vienos hemodializės proce-
dūros praleidimas žmogui gali kai-
nuoti gyvybę. 

Taip, šiuo metu dar nė vienam 
pacientui nebuvo pasakyta, kad jam 
nebus skirtas gyvybiškai svarbus 
gydymas. Taip, dar nė vienam pa-
cientui nebuvo pasakyta, kad reikia 
susimokėti už dializės procedūras. 
Mes nenorime to sulaukti. Mes dar 
atsimename laikus, kai dializės 
būdavo atliekamos tik keliuose di-
džiuosiuose miestuose ir kai diali-
zuodavo tik mažą dalį sergančiųjų. 

Norime tikėti, kad tarp visų kitų 
valstybės problemų nebus pamiršti 
ir 1500 dializuojamųjų. Norime ti-
kėti, kad protingos galvos sugalvos 
sprendimą, kaip užtikrinti, kad ap-
mokėjimas už tą pačią procedūrą 
būtų toks pat visoje Lietuvoje ir kad 
„plaukiojantis“ balas galų gale kaž-
kur „atplauktų“ ir prisišvartuotų. 
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Ciklosporinas 
(Sandimmune, Equoral, Neoral)

Tikslas. Ciklosporinas skiriamas 
inksto atmetimo prevencijai arba 
gydymui po inksto transplantacijos. 
Ciklopsorinas nuo persodinto inks-
to 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. Ciklosporinas gami-
namas kelių skirtingų formų - ciklos-
porino (Sandimmune) ir modifikuo-
to ciklosporino (Neoral, Equoral). 
Ciklosporiną gamina keletas farma-
cijos kompanijų. Skirtingos ciklos-
porino formos yra skirtingai absor-
buojamos organizmo, todėl visada 
įsitikinkite, jog vaistinėje gavote tą 
ciklosporino rūšį, kuri Jums skirta ir 
kurią visuomet vartojate.

Neoral gaminamas ir skystu pavi-
dalu. Skystas ciklosporinas bus ska-
nesnis, jeigu jį gersite sumaišytą su 
pienu ar apelsinų sultimis. Supilkite 
skystą ciklosporiną ir kambario tem-
peratūros pasirinktą gėrimą į puodelį 
ar stiklinę ir išmaišykite metaliniu 
šaukšteliu. Nenaudokite polistirolo 
ar minkšto plastiko puodelių, nes 
dalis ciklosporino gali likti prilipę 
prie sienelės. Tvirto kieto plastiko 
puodeliai saugumo sumetimais nau-
dotini vaikams.

Ciklosporinas paprastai geriamas 
du kartus per dieną. Kasdien jį turė-
tumėte išgerti tuo pačiu metu, kad 
užtikrintumėte stabilų imunosupre-
sijos lygį. Dauguma transplantacijos 
centrų rekomenduoja, kad ciklos-
porinas būtų išgeriamas ne daugiau 
kaip valandą anksčiau ar vėliau kaip 
praėjusią dieną.

Pašaliniai reiškiniai. Ciklospori-

no pašalinis poveikis gali pasireikšti 
įvairiai ir dažniausiai priklauso nuo 
jo koncentracijos kraujyje. Pašalinis 
poveikis dažniau pasireiškia, kai 
ciklosporino 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 atsiranda esant aukštai ci-
klosporino koncentracijai ir išnyksta 
jai sumažėjus. Gali pasireikšti gal-
vos skausmas, rankų drebėjimas, ne-
miga, plaštakų ir pėdų dilgčiojimas 
ir tirpimas.

• Inkstų funkcijos sutrikimas. 
Ciklosporinas gali pažeisti inkstus 
sutraukdamas smulkių kraujagyslių 
(arteriolių) raumenis ir taip suma-
žindamas jų spindį ir apsunkinda-
mas kraujotaką. Tuomet padidėja 
arterinis kraujo spaudimas, dažnai 
padidėja ir kalio kiekis kraujyje bei 
sumažėja magnio kiekis, taip pat pa-
didėja kreatininas ir šlapalas. Gali 
išsivystyti ilgalaikis inkstų funkci-
jos pažeidimas.

• Infekcija. Ciklosporinas veikia 
slopindamas imuninę sistemą, todėl 
galite dažniau susirgti infekcinėmis 
ligomis. Didžiausia infekcijų rizika 
pirmais trimis mėnesiais po trans-
plantacijos. Infekcijų rizika didėja ir 
gydant didesnėmis ciklosporino do-
zėmis inksto atmetimo metu ar kartu 
naudojant kitus imuninę sistemą slo-
pinančius medikamentus.

• Odos pakitimai. Ciklosporinas 
gali sukelti padidėjusį plaukuotumą, 
dantenų išvešėjimą ir kraujavimą. 
Taip pat gali atsirasti aknė arba pa-
blogėti jos eiga.

Papildoma informacija
• Nekeiskite ciklosporino dozės 

patys.
• Ciklosporino dozę gydytojas di-

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

• Ciklosporino koncentracija nu-
statoma kraują ištyrimui paėmus 2 
val. prieš vaisto išgėrimą arba pra-
ėjus 10 – 12 val. nuo paskutinės 
dozės. Taip nustatoma mažiausia 
vaisto koncentracija kraujyje. Pa-
vyzdžiui, jei ciklosporiną geriate 
8.00 val. ir 20.00 val., kraujas tyri-
mams bus paimtas tarp 6.00 ir 8.00 
val. bei 18.00 ir 20.00 val. Vis dėlto 
geriausia, kad vaisto koncentracija 
būtų paimta prieš pat įprastu laiku 
išgeriamą sekančią dozę. Kai vyks-
tate pas Jus prižiūrintį nefrologą ir 
žinote, kad bus imami kraujo tyri-
mai vaisto koncentracijai nustaty-
ti, nepamirškite su savimi pasiimti 
ciklosporino, kad nebūtų praleista 
dozė ar pavėluota ją išgerti.

• Nevalgykite greipfrutų ir ne-
gerkite jų sulčių, jei vartojate ci-
klosporiną! Greipfrutuose esančios 
medžiagos gali paveikti fermentus, 
skaidančius ciklosporiną. Greipfru-
tai, greipfrutų sultys ar augaliniai 
produktai, sudėtyje turintys greipfru-
tų, padidina ciklosporino koncentra-
ciją. Net jei greipfrutas suvalgomas 
bet kuriuo dienos metu, ciklsoporino 
koncentracija žymiai padidėja. Dėl 
to, jei Jums skirtas ciklosporinas, 
venkite greipfrutų ir gėrimų, sudėty-
je turinčių didesnį kiekį šio vaisiaus 
sulčių. Padidėjusi ciklosporino kon-
centracija didina infekcijos ir sun-
kių šalutinių reiškinių riziką. 

• Kai kurių medikamentų nereik-
tų išgerti tuo pačiu laiku, kuomet 
geriate ciklosporiną. Pvz., magnio 
preparatus (magnio oksidą ir magnio 
gliukonatą) gerti praėjus ne mažiau 

Vaistų Vartojimas 
po transplantacijos
Pagal a guide to your health care after kidney transPlantation, Parengė edita saukaitytė
tęsinys, straiPsnio Pradžia „nefro info“ 2011 nr. 4
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2012 m. sausio 16 d. Sveikatos 
apsaugos ministerijai ir Seimo Svei-
katos reikalų komitetui buvo para-
šytas raštas dėl vaistinio preparato, 
reguliuojančio prieskydinių liaukų 
veiklą ir normalizuojančio kalcio 
bei fosforo apykaitą, „Cinacalceto“ 
(pacientams žinomo „Mimparos“ 
vardu). Iki praėjusių metų pavasario 

šis medikamentas buvo perkamas 
centralizuotai. Juo buvo gydoma per 
100 dializuojamų pacientų. Tačiau, 
sustabdžius šio preparato įsigijimą 
centralizuotu būdu, gydymas juo 
buvo nutraukiamas. 

Nepraėjus nė mėnesiui (2012 m. 
vasario 13 d.), Sveikatos apsaugos 
ministerija atsiuntė atsakymą, ku-

riame sakoma, kad šį vaistą buvo 
planuota įtraukti į kompensuojamų-
jų sąrašą, tačiau, kol vyksta įtrauki-
mo procedūros, „Cinacalceto“ vėl 
nupirkta centralizuotu būdu už 400 
tūkst. litų, o vaistas pristatytas į as-
mens sveikatos priežiūros įstaigas 
(ligonines, dializės įstaigas).

Žinome, kad jau nuo 2008 metų 

„Gyvastis“ atstovaudama dializuojamų ir transplantuotų neįgaliųjų 
teises rašė raštus, užklausimus, dalyvavo spaudos konferencijose:

dviems valandoms po ciklosporino 
išgėrimo. 

• Kai kurie kiti vaistai taip pat 
keičia ciklosporino koncentraciją, 
todėl prieš pradėdami naudoti nau-
jus vaistus, pasitarkite su gydančiu 
nefrologu.

• Jei pamirštate laiku išgerti ci-
klosporino dozę, paimkite kitą vos 
tik prisiminę. Jei praėjo nemažai lai-
ko ir netrukus reikės gerti sekančią 
dozę, tuomet pamirštą dozę praleis-
kite ir laiku išgerkite sekančią. 

• Ciklosporino kapsulės ir skys-
tas ciklosporinas laikomi kambario 
temperatūroje, saugojant nuo tiesio-
ginių saulės spindulių. Kiekviena 
ciklosporino kapsulė įpakuota atski-
rai. Neišpakuokite jos anksčiau nei 
atėjo laikas išgerti kapsulę, kadangi 
oras bei šviesa paveikia vaistą. Ati-
darytas skysto ciklosporino butelis 
gali būti naudojamas iki dviejų mė-
nesių. 

• Ciklosporiną laikykite vaikams 
ir naminiams gyvūnams nepasiekia-
moje vietoje.

• Jei planuojate pastoti ir vartoja-
te ciklosporiną, pirma pasitarkite su 
gydančiu nefrologu ir akušeriu/gine-
kologu.

Prednizolonas/metilprednizolonas

Tikslas. Prednizolonas yra steroi-
dinis hormonas, stipriausias priešuž-
degiminis vaistas, dažnai skiriamas 
reumatinių, autoimuninių, odos 
ligų gydymui. Organų persodinimo 
atveju jis skiriamas transplantato 
atmetimo profilaktikai arba gydy-
mui. Prednizolonas saugo nuo orga-
no atmetimo reakcijos slopindamas 
imuninės sistemos ląsteles, galinčias 
sukelti atmetimą. Skiriamas kartu su 
ciklosporinu ar takrolimu. Kai ku-
riems transplantuotiems asmenims 

prednizolonas reikalingas visą gyve-
nimą, kitiems jo vartojimas nutrau-
kiamas praėjus keliems mėnesiams 
po inksto transplantacijos, jei inks-
to funkcija gera ir stabili. Tačiau ir 
tokiu atveju jo skyrimas gali būti 
atnaujintas staiga pablogėjus perso-
dinto inksto funkcijai ar prasidėjus 
atmetimo reakcijai.

Dozavimas. Prednizolonas ga-
minamas keleto skirtingų dozių pa-
kuotėmis, taip pat ir skysta forma. 
Prednizolonas geriamas vieną kartą 
ryte, kai kada kas antrą dieną. Išim-
tis taikoma sergantiesiems cukriniu 
diabetu – jiems viena prednizolono 
dozė skiriama ryte, kita apie vidur-
dienį ar pietus. Taip daroma, nes pre-
dnizolonas didina gliukozės koncen-
traciją kraujyje.

Pašaliniai reiškiniai. Prednizolo-
nas priklausomai nuo dozės, vartoji-
mo dažnumo ir trukmės neretai su-
kelia įvairius šalutinius poveikius. 
Dažniausiai pasitaikantys – padi-
dėjęs apetitas, svorio priaugimas, 
skrandžio dirginimas ir/ar opos, 
nuotaikos svyravimai, irzlumas, ne-
rimas, aknė. Taip pat gali atsirasti 
skysčių susilaikymas, dėl ko patinsta 
veidas, rankos, kulkšnys. Prednizo-
loną vartojant ilgai ir/ar didelėmis 
dozėmis atsiranda dažnas ir lengvas 
kraujosruvų susidarymas, raumenų 
silpnumas, naktinis prakaitavimas, 
kaulų retėjimas, padidėja choleste-
rolio ir kraujo gliukozės koncentra-
cijos, sulėtėja žaizdų gijimas, gali 
vystytis akių pažeidimai – katarakta 
ir glaukoma.

Kita informacija
• Įsitikinkite, kad įsigijote ir nau-

dojate Jums paskirto stiprumo dozę.
• Patys nekeiskite prednizolono 

dozės, vartokite tiek, kiek paskyrė 
gydantis gydytojas.

• Jei prednizoloną turite gerti vie-

ną kartą per dieną, darykite tai ryte.
• Prednizolono nutraukimas turi 

būti palaipsnis, pagal specialias 
schemas mažinant dozę kelias savai-
tes. Staigus šio vaisto vartojimo nu-
traukimas gali sukelti sunkias kom-
plikacijas.

• Kad skrandis būtų mažiau dirgi-
namas, visuomet prednizoloną išger-
kite valgant. Niekuomet jo negerkite 
alkanas.

• Jei pamiršote laiku išgerti pre-
dnizoloną, tai padarykite vos pri-
siminę. Jei likę nebedaug laiko iki 
kitos dozės gėrimo, praleiskite pa-
mirštą dozę ir gerkite pagal įprastą 
schemą. Tačiau tokiu atveju paskam-
binkite savo gydytojui. Prednizo-
lono vartojimas sutrikdo natūralią 
steroidinio hormono (kortizolio) 
gamybą organizme, todėl praleidus 
dozę galite jaustis blogai.

• Prižiūrėkite savo odą, žaizdų gi-
jimą, stebėkite ar dažniau atsiranda 
kraujosrūvos. Tinkama odos priežiū-
ra itin svarbu sergantiesiems cukri-
niu diabetu.

• Dėl didesnių prednizolono do-
zių padidėja kraujo gliukozės kon-
centracija, todėl Jums gali būti 
rekomenduota sumažinti cukraus 
ir saldumynų vartojimą. Sergantie-
siems cukriniu diabetu gali būti sun-
kiau kontroliuoti kraujo gliukozę.

• Skrandžio opų susidarymo pro-
filaktikai skiriami vaistai skrandžio 
rūgštingumui mažinti (dažniausiai 
omeprozolis). Jei turėjote skrandžio 
opą anksčiau ar atsirado nauja, var-
tojant prednizoloną padidėja opos 
kraujavimo rizika. Esant kraujavi-
mui iš skrandžio atsiranda stiprus 
skrandžio skausmas, išmatos tampa 
juodos spalvos. Taip nutikus, būtina 
nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Tęsinys kitame „NEFRO INFO“ numeryje
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„Gyvastis“ – už visus 
gyvenimo šansus
Nacionalinio transplantacijos biuro 
parengta informacija 

Pasaulinei inkstų dienai artėjant, 
žinios apie inkstų ligų gydymo gali-
mybes skleidžiamos dar intensyviau. 
Savaitgalį vykusi pacientų organi-
zacijos „Gyvastis“ surengta kon-
ferencija atskleidė aktualijas, apie 
kurias reikia kalbėti mums visiems 

– ligoniams, transplantuotiems pa-
cientams, gydytojams, eiliniams 
žmonėms. Lektorius doc. Marius 
Miglinas paskaita apie inkstų trans-
plantacijas iš nesuderinamų kraujo 
grupių praturtino susirinkusių žinias 
apie gyvosios donorystės galimybes 
Lietuvoje. Pasaulinė praktika, atėju-
si ir į Lietuvos klinikas, turi plates-
nes galimybes padėti sergantiems. 
Nacionalinio transplantacijos biuro 
vadovė Asta Kubilienė, sveikindama 
konferencijos dalyvius, pristatė nau-
jo Transplantacijos įstatymo projek-
to naujoves, kurios kaip tik ir leistų 

plėsti gyvąją donorystę.
„Norėdami aktyvinti transplanta-

cijų iš gyvo donoro procesą, turime 
galvoti ne tik apie žmogaus sveikatą, 
bet ir apie emocijas, lydinčias ligos 
metu. Todėl siekiame į transplanto-
logų komandą įtraukti ir psichologų 
specialistus – kurie padėtų ligoniui 
susitvarkyti su įtampa ir stresu“. 
Konferencijos dalyviai turėjo klausi-
mų apie porinę donorystę – vieną gy-
vosios donorystės rūšių. Buvo klau-
siama, ar nekils vietos neskaidrumui, 
ar nebus manipuliuojama fiktyviomis 
santuokomis. Teisinė bazė ir galimy-

pradėjo mažėti socialinės pašalpos 
tiek dializuojamiems, tiek transplan-
tuotiems pacientams. 

Skaudžiausiai turbūt šio maži-
nimo metu nukentėjo dializuojami 
pensijinio amžiaus neįgalieji. Ne-
mažai daliai jų būdavo nustatomi 
vadinamieji vidutiniai specialieji 
poreikiai, kuriuos būtų galima pri-
lyginti buvusiai II grupei. Tokie pa-
cientai negalėdavo pasinaudoti dia-
lizuojamiesiems priklausančiomis 
transporto lengvatomis (pigesniais 
bilietais), jiems nebūdavo galima 
išrašyti kai kurių 100 proc. kompen-
suojamų vaistų, kuriuos kiti, darbin-
go amžiaus, dializuojamieji galėda-
vo gauti. Tačiau metų pradžioje šis 
Socialinės apsaugos ir darbo minis-
tro įsakymas pradėtas keisti, pareng-
tas pakeitimo projektas, kuris turėtų 
įsigalioti dar kovą.

Dėkojame visiems gydytojams, 
slaugytojoms, dializės įstaigų vado-
vams, kurie padėjo surinkti Socia-
linės apsaugos ir darbo ministerijos 
prašytus duomenis, kiek maždaug 
procentų dializuojamų pensijinio 
amžiaus sergančiųjų nenustatyti di-
deli specialieji poreikiai. 

Dar vienas kuriozas įvyko šių 
metų pradžioje. Į gydymo įstaigą 

kreipėsi viena moteris, gyvenanti 
su persodintu inkstu, kuriai neįga-
lumas nustatymas neterminuotai. 
Gydymo įstaigoje jai buvo pasaky-
ta, kad jos nėra draustųjų sąraše. Tai 
reiškia, kad gydymo įstaiga atsisa-
ko priimti šią moterį. Negelbėjo ir 
parodytas neįgaliojo pažymėjimas 
– registratūros darbuotoja sakė, kad 
pasitaiko padirbtų pažymėjimų. 

Kaip žinia, visi neįgalieji (mūsų 
žiniomis, visi „Gyvasties“ atsto-
vaujami transplantuoti ir dializuo-
jami pacientai turi įvairaus lygio 
negalią) yra draudžiami valstybės, 
todėl turi teisę į nemokamą gydy-
mą. Tai numato Sveikatos draudimo 
įstatymas. 

2012 m. vasario 10 d. kreipėmės 
į valstybinę ligonių kasą prašyda-
mi užtikrinti, kad visų neįgaliųjų 
duomenys patektų į draudžiamųjų 
privalomuoju sveikatos draudimu 
registrą. 

Mums į šį raštą nebuvo atsakyta. 
Tačiau neįgaliesiems skirto savai-
traščio „Bičiulystė“ redaktorė Al-
dona Milieškienė taip pat kreipėsi 
į Valstybinę ligonių kasą ir sulaukė 
atstovo spaudai Kazio Žilėno atsa-
kymo: „Teoriškai tokie faktai nega-
limi, nes „Sodra“ labai operatyviai 

ligonių kasų Draudžiamųjų regis-
trui praneša apie neįgalumo pensi-
jas arba šalpos kompensaciją gavu-
sius asmenis, iš registro jie tikrai 
neišbraukiami, kol vėl nepraneša 
„Sodra“. Prašome nurodyti konkre-
čius atvejus (nukentėjusiojo vardas, 
pavardė, gyvenamoji vieta...), kai 
draustas privalomuoju sveikatos 
draudimu valstybės lėšomis asmuo 
patyrė Jūsų minimus nepatogumus. 
Tik tokiu atveju galima kažką aiš-
kintis.“ 

Labai tikimės, kad gavusi net 
dviejų organizacijų užklausimus, 
Valstybinė ligonių kasa atkreips 
dėmesį į šį problemą. „Gyvasties“ 
pastebėjimu draustumo „nerodo“ 
tokiems žmonėms, kuriems neįga-
lumas nustatytas daugiau kaip prieš 
5 metus, ir per tą laiką jie nebuvo 
įsidarbinę. Duomenys apie juos tar-
si kažkur „išgaruoja“. 

„Gyvasties“ prezidentę Ugnę 
Šakūnienę Kazys Žilėnas patikino, 
kad tokių atvejų daugiau neturėtų 
pasitaikyti, tačiau jei taip nutiks, iš 
karto pranešti jam el. paštu kazys.
zilenas@vlk.lt, nurodant žmogaus 
vardą, pavardę, adresą ir telefono 
numerį. 
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Per Valstybės gimtadienį  
apdovanotas „Gyvasties“ 
Marijampolės skyriaus pir-
mininkas Vitas Jablonskis 

Vilkaviškio kultūros centre vykęs 
Valstybės atkūrimo dienai skirtas 
minėjimas buvo ypatingas ir Lie-
tuvos asociacijos „Gyvastis“ Mari-
jampolės skyriaus pirmininkui Vitui 
Jablonskiui.

Valstybės gimtadienis – puiki pro-
ga pagerbti jos žmones. Už jų darbus, 
visuomeninę veiklą, kūrybiškumą... 
Scenon įnešus įvairių nominacijų žy-
menis, jų atsiimti buvo pakviestas gra-
žus būrelis rajono žmonių. Vilkaviškio 
krašto „Santakos“ laikraštis praėjusių 
metų pabaigoje savo nominantus rin-
ko jau tryliktą kartą. Naujametiniame 
laikraščio numeryje buvo pristatytas 
dešimtukas įvairių sričių atstovų. Tai 
žmonės, kurie, pasak „Santakos“ lai-
kraščio redaktorės Dangyros Apanavi-

čienės, dirba šiek tiek daugiau ir gyve-
na įdomiau bei prasmingiau nei kiti. 
Nominacijos simbolį – stiklo lašą – ji 
įteikė Vitui Jablonskiui pripažinus jį 
geriausiu „Metų ryžtas“ nominacijos 
kategorijoje.

Kaip rašo „Santaka“ „vilkaviškie-
tį Vitą Jablonskį rajono gyventojai 
pažįsta kaip nenuilstantį organų do-
norystės akcijų organizatorių, rajono 
Nefrologinių ligonių draugijos ir Lie-
tuvos nefrologinių ligonių asociacijos 
„Gyvastis“ Marijampolės skyriaus 
pirmininką. Nors V. Jablonskis turi 
rimtų sveikatos problemų (dėl diabe-
to jam amputuota koja, prieš 14 metų 
persodintas inkstas), 48-erių metų vy-
ras nenuleidžia rankų ir gyvena aktyvų 
visavertį gyvenimą. 2011 metai Vitui 
buvo ypatingi. Vasarą jis Lietuvos ir 
Vilkaviškio vardą garsino pasaulinėse 
transplantuotų žmonių sporto žaidynė-
se Geteborgo mieste, Švedijoje.“

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ na-
rių vardu sveikiname Vitą, linkėdami 
būti pavyzdžiu daugeliui žmonių.

Apie nominacijas rašė Vilkaviš-
kio krašto laikraštis „Santaka“ 2011 
gruodžio 30 d., 2012 vasario 17 d.

bės yra, kad būtų atsektas giminystės 
ryšys, teisinis šeimos statusas. Buvo 
aptarti ir probleminiai dalykai, kurie 
yra susiję su transplantacijų galimy-
bėmis – kas turėtų inicijuoti pokalbį 
apie gyvosios donorystės galimybę. 
Ligoniai sakosi neturintys moralinės 
teisės prašyti savo artimojo dovano-
ti inkstą. Tiesiog tai yra ypač sunku. 
Pokalbį turėtų inicijuoti šeimos gy-
dytojai ar nefrologai – supažindinti 
su galimybėmis, su galimomis pa-
sekmėmis. Gydytojai nėra linkę pra-
dėti tokius pokalbius arba atvirkščiai 
– atkalbinėja nuo gyvosios donorys-

tės. Vyriškis papasakojo savo šeimos 
istoriją. Jo žmonai reikėjo donorinio 
inksto, jie kalbėjo apie visas galimy-
bes, mama buvo pasirengusi dovano-
ti dukrai inkstą. Tuomet gydytojas ir 
pasakė: „o kam jums ta mamos auka? 
Palaukit „valdiško“ inksto, juk jums 
dar tik 23-eji, sulauksite“. Pasak Biu-
ro direktorės pavaduotojos Audronės 
Būziuvienės, „gyvosios donorystės 
plėtra – kolektyvinis darbas ir kolek-
tyvinė atsakomybė. Gydytojų pareiga 
paaiškinti galimybes, supažindinti su 
procesu, galimomis pasekmėmis. O 
pacientų atsakomybė – jausti pareigą 

atvažiuoti, kai yra kviečiamas trans-
plantacijai, vertinti siūlomą galimybę 
pakeisti gyvenimą“.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos 
asociacijai „Gyvastis", vienijančiai 
žmones, sergančius inkstų ligomis, 
laukiančius organų transplantacijos ir 
jau transplantuotus. Ekspertų pateikta 
informacija, atsakyti klausimai visuo-
met duoda žymiai daugiau naudos, 
nei nežinia ar abejonės. Nacionalinis 
transplantacijos biuras dėkoja už kvie-
timą dalyvauti renginyje.

Kauno rajono savivaldybės 
atstovai neabejingi 
donorystei 
Aušra Degutytė, 
asociacijos „Gyvastis“ tarybos narė

Vasario 10 dieną Kaune klube 
„Combo“ buvo pristatytas dokumen-
tinis filmas „Kraujo kelias“, pasako-
jantis apie kaulų čiulpų donorystę 
– gyvybę gelbstintį meilės artimui 
aktą. Filmo premjeroje dalyvavo 
Kauno rajono savivaldybės mero pa-
vaduotojas Antanas Makarevičius ir 
mero patarėja Aušra Degutytė, taip 
pat medikai, pacientai, donorystę 

skatinantys visuomeninių organiza-
cijų atstovai, renginyje koncertavo 
smuikininkė Irena Ašakaitė.

Dokumentinio filmo „Kraujo ke-
lias“ kūrėjai jautriai pažvelgė į kau-
lų čiulpų donorystę: tikrais įvykiais 
paremtas filmas šimtams žiūrovų 

primena, kad kiekvienas iš mūsų 
gali tapti donoru ir dovanoti gyveni-
mą kitam.

„Dokumentinis filmas „Kraujo 
kelias“ – tai svajonės išsipildymas, 
- sako Onkohematologinių ligonių 
bendrijos „Kraujas“ pirmininkė 
Dalia Bielskytė, pati prieš 14 metų 
išgyvenusi kaulų čiulpų transplan-
taciją. – Esu viena šio filmo herojų, 
liudiju laimingai pasibaigusią sun-
kios ligos istoriją ir džiaugiuosi, 
kad filmo kūrėjai, jautriai ir gražiai 
pažvelgę į donorystės stebuklą, taip 
meistriškai atidengė mirties-gyvy-
bės spektaklio uždangą“.

Renginio metu visi susirinkusie-
ji buvo supažindinti su kaulų čiulpų 
donoryste, gavo atsakymus į klausi-
mus, kiti galėjo priimti rimtą spren-
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Informacija

Pasitikrinkite savo draustu-
mą privalomuoju sveikatos 
draudimu neišėję iš namų
Valstybinės ligonių kasos 
prie SAM informacija

Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos in-
terneto svetainė (www.vlk.lt) pasi-
pildė skyreliu „Pasitikrinkite savo 
draustumą privalomuoju sveikatos 
draudimu“. Dabar kiekvienas ša-
lies gyventojas, šio skyrelio skilty-
je „Draudžiamojo paieška“ įrašęs 
asmens kodą arba draudžiamojo as-
mens identifikacinį kodą (DIK), gali 
pasitikrinti, ar yra apdraustas priva-
lomuoju sveikatos draudimu. Tokia 
galimybė atsirado praėjusių metų 
pabaigoje Valstybinei ligonių kasai 
pradėjus eksploatuoti Draudžiamųjų 
privalomuoju sveikatos draudimu 
registrą. 

Draudžiamųjų registras yra infor-
macinė sistema, kurioje ne tik regis-
truojami draudžiamieji, bet ir nu-
statomas asmens apdraustumas bei 
apdraustumo galiojimo laikotarpiai, 
klasifikuojami apdraustieji. Šiame 
registre registruojami visi Lietu-
vos gyventojai – Lietuvos piliečiai, 
nuolat gyvenantys Lietuvoje, užsie-
nio šalių (ES ir kitų šalių) piliečiai, 
nuolat gyvenantys Lietuvoje, laiki-
nai Lietuvoje gyvenantys ir teisėtai 
dirbantys užsieniečiai bei nepilna-
mečiai, jų šeimos nariai (įskaitant 
valstybės globojamus užsieniečius). 
Iš registro išregistruojami asmenys, 
deklaravę išvykimą iš Lietuvos. At-
vykę į Lietuvą ir deklaravę atvykimą 
bei gyvenamąją vietą asmenys į šį 
registrą tuoj pat įregistruojami. Re-
gistro duomenys nuolat atnaujinami.

Sužinoti apie savo draustumą, jo is-
toriją jau keleri metai galima naudojan-
tis e. paslaugomis. Tai asmeninė infor-
macija, todėl prieinama tik galintiems 
saugiai prisijungti prie Elektroninių val-
džios vartų www.epaslaugos.lt – viešų-

jų e. paslaugų sistemos, kurioje taip 
pat kaupiami ir ligonių kasų duome-
nys. Čia kaupiama informacija apie 
prisirašymą prie gydymo įstaigos, 
apie ambulatorinio, stacionarinio 
gydymo, medicininės reabilitacijos 
paslaugas bei išrašytus kompensuo-
jamuosius vaistus. Duomenys patei-
kiami išsamiai: nurodomas gydy-
mo įstaigos pavadinimas ir registro 
kodas, apsilankymo data, gydytojo 
pavardė, paslaugos pavadinimas, di-
agnozė ir kita. Šiuos duomenis pa-
teikia gydymo įstaigos ir vaistinės, 
sudariusios sutartis su ligonių kaso-
mis. 

Tebevykdomos prevencinės 
programos
Valstybinės ligonių kasos 
prie SAM informacija

Ne vienerius metus vykdomos 
gimdos kaklelio vėžio, krūties vė-
žio, prostatos vėžio, storosios žarnos 
vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų 
prevencinės programos – tebevykdo-
mos ir šiemet. Dar viena gera žinia: 
nuo šių metų sausio 1-osios pagal 
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios 
diagnostikos finansavimo programą 
teikiamas paslaugas gali gauti ne tik 
Vilniaus ir Kauno apskričių, bet ir 
Klaipėdos, Šiaulių apskričių gyven-
tojai.

Tai daugelio žmonių galimybė 
nemokamai išsitirti, nes lėšų ap-
draustųjų privalomuoju sveikatos 
draudimu prevenciniams sveika-
tos tyrimams skiriama iš Privalo-
mojo sveikatos draudimo fondo 
(PSDF) biudžeto. Šiemet, palyginti 
su 2011-aisiais, 182,1 mln. Lt mažė-
ja PSDF biudžetas, tačiau ligų pre-
vencija išlieka prioritetine sritimi 
– šioms reikmėms skiriama daugiau 
PSDF lėšų nei pernai. Dėl minėtų 
tyrimų pirmiausia reikia kreiptis į 
šeimos gydytoją, kuris, įvertinęs pa-
ciento sveikatos būklę, jį nuodugniau 
supažindins su prevencinėmis pro-

gramomis ir skirs reikiamus tyrimus. 
Storosios žarnos vėžio ankstyvo-

sios diagnostikos finansavimo pro-
grama skirta asmenims nuo 50 iki 
75 metų. Kaip minėjome, ši progra-
ma įgyvendinama Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių apskrityse. Kartą 
per dvejus metus atliekamas nesu-
dėtingas imunocheminis testas. Jei 
gaunamas neigiamas testo atsaky-
mas, vadinasi, pacientas yra sveikas 
ir pakartotinai turės pasitikrinti po 
dvejų metų, jei atsakymas teigiamas, 
šeimos gydytojas išduos siuntimą 
pas gydytoją specialistą sudėtinges-
niam tyrimui – kolonoskopijai – at-
likti. Prireikus kolonoskopijos metu 
gali būti atliekama ir biopsija. 

Gimdos kaklelio vėžio prevencinė 
programa skirta moterims nuo 25 iki 
60 metų. Pagal šią programą kartą 
per trejus metus atliekamas citologi-
nio tepinėlio tyrimas. Kol normalios 
gimdos kaklelio ląstelės dėl įvairiau-
sių veiksnių virsta vėžinėmis, praei-
na ne vienas mėnuo ir net ne vieneri 
metai. Pakitimų pradžios moterys 
dažnai nejaučia, tačiau tik ankstyvas 
jų nustatymas leidžia išvengti ligos, 
pasveikti. Pagal citologinio tepinė-
lio rezultatus gali būti nemokamai 
atliekama biopsija, leidžianti objek-
tyviai patvirtinti arba paneigti ligos 
diagnozę.

Atrankinės mamografinės pati-
kros dėl krūties vėžio programa skir-
ta moterims nuo 50 iki 69 metų. Pa-
gal programą kartą per dvejus metus 
atliekamas mamografinis tyrimas, 
leidžiantis tiksliai diagnozuoti vėžį 
ar ikivėžinius pakitimus. Gavus šei-
mos gydytojo siuntimą atlikti ma-
mografinį tyrimą, galima iš anksto 
užsiregistruoti (ir telefonu) mamo-
grafijos įrenginį turinčioje sveikatos 
priežiūros įstaigoje, atliksiančioje 
tyrimą. Tyrimo rezultatus praneša 
šeimos gydytojas, gavęs juos iš ma-
mogramas vertinančios įstaigos. 

Priešinės liaukos (prostatos) vė-
žio ankstyvosios diagnostikos pro-
grama skirta vyrams nuo 50 iki 75 
metų bei vyrams nuo 45 metų, ku-
rių tėvai ar broliai yra sirgę prosta-

dimą – tapti potencialiais kaulų čiul-
pų donorais. Kaulų čiulpų donorystė 
– unikali organų donorystės forma, 
kuri gali išgelbėti gyvybes kraujo 
vėžiu sergantiems žmonėms. Šiuo 
metu Lietuvos negiminingų kaulų 
čiulpų donorų registre yra apie 7 000 
žmonių.

Šio renginio vienas iš iniciato-
rių ir filmo herojus Giedrius Pau-

ža kasdien dėkoja likimui, laiku 
atsiuntusiam jam kraujo brolį – 
kaulų čiulpų donorą. Kamieninių 
ląstelių persodinimas padėjo jam 
įveikti ūmią mieloleukemiją – 
kraujo vėžį. Giedrius išreiškė pa-
dėką medikams –„dievams baltais 
chalatais“, kurių dėka lygiai prieš 
5 mėnesius jam atlikta kaulų čiul-
pų transplantacija, nuo tada šven-

čia dar vieną gimtadienį.
Gintauto Labanausko paramos ir 

labdaros fondo vadovas, parėmęs fil-
mo pristatymo renginį ir globojantis 
onkologinėmis ligomis sergančius 
vaikus, sako, kad „Žmogaus gyve-
nimas turėtų būti matuojamas ne su-
kauptais turtais, o tuo, kiek jis suge-
bėjo padėti kitiems“.
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Renginiai

tos vėžiu. Pagal šią programą kartą 
per dvejus metus atliekamas kraujo 
tyrimas, parodantis prostatos speci-
finio antigeno (PSA) koncentraciją 
kraujyje. Jei PSA kiekis viršija nor-
mą, šeimos gydytojas išduoda siun-
timą konsultuotis pas urologą, o šis 
prireikus atlieka tam tikrą tyrimą 
– priešinės liaukos biopsiją. Padidė-
jęs PSA kiekis leidžia tik iš anksto 
nuspėti priešinės liaukos vėžį, o jos 
biopsija yra vienintelis būdas objek-

tyviai patvirtinti arba paneigti šios 
ligos diagnozę.

Širdies ir kraujagyslių ligų pre-
vencijos programa skirta vyrams nuo 
40 iki 55 metų ir moterims nuo 50 
iki 65 metų. Programoje numatytos 
paslaugos taikomos vieną kartą per 
metus. Šeimos gydytojas patikros 
metu nustato rizikos veiksnius ir 
sudaro individualius šių ligų pre-
vencijos planus. Su pacientu kalba-
ma apie širdies ir kraujagyslių ligų 

profilaktikos priemones bei pataria-
ma, kaip stiprinti ir saugoti sveikatą, 
įteikiamas informacinis pranešimas, 
taip pat nustatomas gliukozės ir cho-
lesterolio kiekis kraujyje, atliekama 
elektrokardiograma. Jei po pirmi-
nių tyrimų paaiškėja, kad pacientas 
priskirtinas didelės širdies ir krau-
jagyslių ligų rizikos grupei, jis 
siunčiamas į specializuotus šių ligų 
prevencijos padalinius.

Kalėdinė vakaronė 
Klaipėdoje
Rima Petrolienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Klaipėdos skyriaus narė

Kaip jau daugelį metų, taip ir 
šiemet Klaipėdos „Diaverum“ dia-
lizių centras ir Lietuvos asociaci-
jos „Gyvastis“ Klaipėdos skyrius 
pakvietė savo gydytojus, medi-
cinos darbuotojus ir „Gyvasties“ 
Klaipėdos skyriaus narius į Kalėdi-
nį renginį. Susirinkusieji Turizmo 
mokyklos fojė, žmonės lūkuriuo-

dami bendravo, dalinosi naujieno-
mis. Prasidėjus iškilmingam vaka-
rui, visi buvo pakviesti į kavinės 
salę, kurioje mūsų laukė paruoštas 
šventinis stalas, bei išsirikiavę Ka-
lėdinio sveikinimo dalyviai. Pagal 
J. Martinkienės scenarijų, publikai 
pateikėme Kalėdinį mini vaizdelį, 
kurio metu skaitėme eiles, vaidino-
me, būrėme mistinę aplinką žvakių 
liepsnomis. „Nefridos“ dializių 
vadovas V. Vainauskas pasveikino 
šventės dalyvius ir supažindino su 
praėjusių metų veikla. Aktyvusis 
„Gyvasties“ narys K. Kuneika šį-
kart nustebino paruoštu siurprizu-
Kalėdų senelio pasirodymu, kuris 
įnešęs šalto oro gūsį, apsidairęs, 

vieną kitą pašnekinęs gana greitai 
išskubėjo pas kitus. Po lengvo šur-
muliuko buvo pasiūlyta išklausyti 
„Gyvasties“ Klaipėdos skyriaus 
veiklos ataskaitą. Skyriaus pirmi-
ninkės Irinos Tkačenko sveikini-
mo žodį perskaitė ir skyriaus vei-
klos ataskaitą pristatė narė Daiva 
D. Po oficialios dalies, prasidėjo 
pokštų, varžybų, šokių, skambant 
gyvai muzikai, pilna dainų šventi-
nė vakaronė. Laikas pralėkė nepas-
tebimai ir pilni gerų emocijų, pa-
kilios nuotaikos, skirstėmės namo. 
Ačiū visiems, prisidėjusiems prie 
šios puikios šventės organizavimo. 
Laimingų jums 2012 metų.

Kalėdų belaukiant
Ilona Masaitienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Marijampolės skyriaus narė

Gruodžio 17 dieną kartu su pir-
mosiomis snaigėmis, Marijampolės 
ir Vilkaviškio skyrių „Gyvasties“ 
nariai, susirinkome į kaimo sodybą. 
Uždegę žvakutes ir sugiedoję Kalė-
dų giesmę, pradėjome Kalėdinę va-
karonę. Aptardami nuveiktus metų 
darbus, veiklas, keliones, nuošir-
džiai bendraudami sulaukėme pačio 
tikriausio Kalėdų senelio. Nors eilė-
raščius mokėjome ne visi, tačiau be 
dovanėlių neliko nei vienas. Išlydėję 

Kalėdų senelį, dovanėlėmis apdova-
nojome pačius aktyviausius mūsų 
skyriaus narius.

Bežaisdami įvairius žaidimus prie 
stalo ir šokių aikštelėje, smagiai pri-
sijuokėme, kad net nepajutome, kaip 
greitai praėjo laikas. Linkėdami vieni 

kitiems kantrybės, stiprybės, ištver-
mės ir kuo šaunesnių bei įdomesnių 
ateinančių metų, išsiskirstėme namo. 
Tikime, kad Drakono metai nepagai-
lės sveikatos, ryžto, noro bendrauti ir 
aktyviai dalyvauti įvairiuose asocia-
cijos „Gyvastis“ renginiuose.
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„Kauno Gyvasties“ tautų 
šventė Paštuvoje 
Danutė Lišauskaitė, 
Aleksandras Loginovas, 
KKNLD „Kauno gyvastis“ nariai

Kalėdos (iš senovinio žodžio „Ko-
liada“, reiškiančio kaimynų lankymą 
giedant kalėdines giesmes) kildi-
namas iš senovės žemdirbių dievų 
- gamtos žadintojų gimtadienių, 
švęstų saulėgrįžos laikotarpiu. Kaip 
Jėzaus Kristaus gimtadienis gruo-
džio 25 d. minimas nuo IV a. im-
peratoriui Konstantinui paskelbus 
ankstesnę Nenugalimosios Saulės – 
Sol Invicta šventę Viešpaties diena.

Kauno krašto nefrologinių ligonių 
draugija „Kauno gyvastis“ surengė 
šventę Paštuvoje, jau XII a. garsė-
jusioje priešinimusi kryžiuočiams. 

Archeologų radiniai liudija ten gy-
venus mūsų protėvius jau bent 7-8 
tūkstantmečius. Tad ir švęsti tokioje 
istorinėje vietovėje buvo ypač sma-
gu, juolab pasiruošus giesmių ir net 
šokių. Gi kūnams gaivinti vaišingi 
šeimininkai iškūreno pirtį ir lauko 
sukūrinę vonią „jacuzzi“ (pastaroji 
buvo ypač karšta).

Gausiai susirinkusieji (sėkmingai 
atvežti mūsų nuolatinės vairuotojos 
Ramunės, kuri dalyvavo ir dviračių 
žygyje Klaipėdoje) prisistatė me-
niškais monologais ir susipažino su 
naujais „Kauno gyvasties“ nariais. 
Meninėje programoje maloniai nu-
stebino (net ir pačią vadovę) „Kauno 
gyvasties“ šokių klubo „Nefrodan-
ce“ šokėjėliai, pademonstravę mo-
dernius šokius: Sirtakį ir Kaubojiš-
kąjį.

Pakviestieji Pantomimos teatro 
mimai Liusė ir Vasia linksmino ne 
tik mimikomis, bet ir garsiniais 
tekstais bei intelektinio ir fizinio 

miklumo varžybomis. 
Šoklumu ir miklumu ypač pasižy-

mėjo Marius, Aušra, Irma, o atsparu-
mu lauko kubilo kaitrai – panevėžie-
tis Aloyzas.

Nepamirštamų įspūdžių paliko 
persirengėlių divertismentai, už-
trukę iki vėlumos didžiojo židinio 
salėje. Damos virto aistringomis is-
panėmis, indėmis, čigonėmis, San-
drutės ir Algio porelė tapo atvykėliais 
iš pačių Havajų.

Po tokios gausios ir judrios pro-
gramos sekė intensyvus miegas I ir 
II aukštų kajutėse. Rytą žadintuvo ne-
prireikė, guviausieji spėjo pasivaikš-
čioti Nemuno pakrante ir pamiške 
link Jaučakių. Gurmanai sudalyvavo 
pusryčių ruošime su „Paštuvos“ kai-
mo sodybos šeimininke priešaky bei 
pasidomėti rūsyje sandėliuojamomis 
gėrybėmis. Sutartu laiku, punktualiai 
atriedėjo visada žvali Ramunė ir ap-
lankę Paštuvos vienuolyno prieigas 
parriedėjome namo.

Vilniaus skyriaus narių 
išvyka į laikinąją sostinę
Konstancija Valiukienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Vilniaus skyriaus narė

Pirmąją šių metų kalendorinio pa-
vasario dieną, „Gyvasties“ Vilniaus 
skyriaus nariai vykome į Kauną. 
Kelionės tikslas apsilankyti ortope-
dijos paslaugas teikiančioje įmonėje 
UAB „Pirmas žingsnis“, susipažinti 
su ortopedijos naujovėmis, aplanky-
ti ortopedijos muziejų ir paklausyti 
paskaitų apie moderniąją angiochi-
rurgiją, kraujagysles, trombozes. 
Kaune maloniai mus sutiko UAB 
„Pirmas žingsnis“ darbuotojos: 
projektų vadovė dr. V. Šereikienė, 
marketingo skyriaus vadovė R. Ale-
knienė, o vėliau bendravome ir su 
įmonės savininku bei direktoriumi 
A. Astrausku. Sužinojome, kad įmo-
nė įkurta 1993 metais ir gamina bei 

pritaiko protezinius–ortopedinius ir 
ergoterapijos gaminius žmonėms po 
operacijų, traumų ar neįgaliesiems. 
Buvome supažindinti su naujausiais 
ortopedijos gaminiais, kai kurie, 
pvz., pripučiamas juosmens korsetas, 
mums buvo pademonstruoti praktiš-
kai. Sudomino įvairūs reabilitaci-
jai ir ergoterapijai skirti gaminiai, 
įvairiausi protezai, įtvarai, įdėklai, 
kompresinės kojinės, kompensacinė 
technika. Pirmą kartą pamatėme ir 
išmėginome nedidelį, lėtinį skausmą 
mažinantį prietaisą „Iceotherm“, ku-
ris tuo pačiu metu ir šildo, ir šaldo, 
užblokuoja skaudančios srities ner-
vines galūnėles ir numalšina skaus-
mą. Sužavėjo didelės pasirinkimo 
galimybės ir šiuolaikinė kokybė. 
Kadangi pasirenkant gaminį daž-
niausiai reikalinga gydytojo ortope-
do konsultacija, šioje vietoje dirba 
ir šios specialybės gydytojas. Mums 
buvo pasiūlyta gydytojo ortopedo 
konsultacija, po kurios galėjome 
užsisakyti ortopedinę avalynę. Pa-
sirodo, kad mūsų būrelyje esantiems 

žmonėms, ortopedinės avalynės ne-
reikėjo. O tie, kurie jau avėjo UAB 
„Pirmas žingsnis“ pagamintą avaly-
nę, labai džiaugėsi jos kokybe.

Susipažinę su šiuolaikinėmis 
ortopedijos priemonėmis, buvome 
pakviesti į VšĮ „A. Astrausko orto-
pedijos amato muziejų“. Palyginę 
muziejinius eksponatus su ką tik 
matytais dabartiniais gaminiais, 
matėme didžiulę ortopedijos srities 
pažangą.

Prieš eidami į konferencijų salę 
paklausyti paskaitų, buvome supa-
žindinti su organizacijos „Šviesuva“ 
veikla. Ši organizacija buvo įkurta 
2009 metais. Įkūrimo iniciatorius, 
finansinis rėmėjas ir prezidentas - 
UAB „Pirmas žingsnis“ direktorius 
A. Astrauskas. „Šviesuva“ - tai vi-
suomeninė organizacija, vienijanti 
įvairių sričių lektorius: mokslinin-
kus, pedagogus, medikus, inžinie-
rius, ekonomistus, menininkus, po-
litologus, verslininkus, studentus. 
Per pirmuosius nepilnus trejus darbo 
metus jau surengta daugiau nei 300 
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Meilės dieną pasitinkant 
Roberta Dambrauskienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Vilniaus skyriaus narė

Vasario 15 d. Vilniuje vyko jau 
tradiciniu „Gyvasties“ renginiu ta-
pusi Valentino dienos vakaronė. Ilgą 
laiką buvau atitrūkusi nuo asociaci-
jos reikalų ir renginių, nes laukėme 
šeimos pagausėjimo. Todėl gavusi 
Vilniaus sk. pirmininkės Vilmos 
kvietimą į Valentino dienos šventę, 
apsidžiaugiau, kad vėl pasimatysiu 
su „Gyvasties“ nariais. O ir dukrelė 
jau paūgėjusi, tad nusprendžiau su 
visa savo šeimynėle dalyvauti šiame 
renginyje.

Valentino dienos vakaronė buvo 
tiesiog puiki! Vilma surengė tikrą 
šventę – su vaišėmis, žaidimais ir 
šokiais. Į vakaronę susirinko 30 
„Gyvasties“ narių – daugiausia pa-

žįstami veidai, vienas kitas naujo-
kas. Labai smagu, kad aktyviai daly-
vavo jaunimas. Meilės temą puikiai 
atspindėjo visiems dalyviams būti-
nas vakaro akcentas – raudonos spal-
vos detalė – bei kavinėje iškabinti 
raudoni balionai. Mano iškeptos dvi 
širdelės pasaldino vakaro meniu. Ir 
tikrai, tą vakarą meilė tvyrojo ore, 
kaip toj dainoj „Love is in the air“.

Dar pačioj vakarėlio pradžioj Vil-
ma atidarė Meilės paštą – visi my-
lintys ir norintys tai paslapčia pasa-
kyti turėjo galimybę nusiųsti meilės 
laišką savo simpatijai, mylimajam ar 
draugui. Vilma visų susirinkusiųjų 
vardu pasveikino „Gyvasties“ prezi-
dentę Ugnę Šakūnienę su gimtadie-
niu bei pristatė naujus asociacijos 
narius, tarp jų ir mano dukrytę Gretą. 
Dėl gausybės žaidimų vakaras visai 
neprailgo: rinkome raudoniausią va-
karo dalyvį, dvi komandos varžėsi, 
kuri sudainuos daugiau dainų apie 
meilę, merginos lenktyniavo, kuri 

per 2 minutes pabučiuos daugiau 
vyrukų, o jų „advokatės“ turėjo sąži-
ningai skaičiuoti, stipriausiems vy-
rams teko per 2 minutes į salės centrą 
atnešti kuo daugiau merginų, kelios 
merginos gavo užduotį sulipdyti 
meilės skulptūras iš žmonių kūnų. 
Ir dar daug kitų žaidimų prigalvojo 
mūsų Vilma, tad mums juoko buvo 
apsčiai. Laimėjusius ji apdovanojo 
smagiais prizais.

Šokom, dūkom iki vidurnakčio. 
Prieš išsiskirstant mudvi su Vilma 
išdalinome meilės laiškus, visi kartu 
nusifotografavome atminimui. Visų 
nuotaika buvo labai gera, pakylėta, 
tad Valentino dienos vakarėlis pa-
vyko kuo puikiausiai. Linkiu „Gy-
vasčiai“ ir daugiau tokių vakarų, kai 
pamiršti savo problemas, skaudu-
lius, gali pabūti su likimo draugais, 
pailsinti mintis ir pasikrauti gera 
energija. Ačiū Vilmai už nuostabią 
šventę. Sveikatos ir sėkmės visiems!

nemokamų švietėjiškų renginių, 
skirtų mokiniams, senjorams, neįga-
liesiems, visuomenei.

Įėję į nemažą salę, talpinančią 
200 klausytojų,  nustebome - ji buvo 
pilna klausytojų. Pirmąją paskaitą 
skaitė prof. habil. dr. A. Antuševas. 
Paskaitos tema „Modernioji angi-
ochirurgija ir ką reikia žinoti apie 
trombozes ir kraujagysles“. Išklau-
sę paskaitą, sužinojome, kad lėtinis 
venų nepakankamumas, paprastai 
vadinamas tiesiog išsiplėtusiomis 
venomis, – tai veninės kraujotakos 
sulėtėjimas, dėl kurio ilgainiui at-
siranda venų sienelių pažeidimai. 

Manoma, kad sunkesne ar lengvesne 
venų nepakankamumo forma serga 
kas antra moteris ir kas ketvirtas vy-
ras. Ši liga trukdo gyventi visavertį 
gyvenimą – darosi sunku vaikščioti, 
ilgai stovėti ar sėdėti, kojos tampa 
sunkios, negražiai atrodo. Paskaitoje 
suprantamai ir vaizdžiai paaiškin-
ti gydymo principai. Po paskaitos 
auditorija neliko abejinga, lektoriui 
buvo pateikta nemažai klausimų. 
Buvo perskaityti ir du studentų švie-
tėjų pranešimai. M. Jukna kalbėjo 
apie nutukimą, o U. Bagdonas - apie 
trombozes ir kaip jų išvengti. Prane-
šimai buvo įdomūs, mokantys tei-

singo gyvenimo būdo ir kojų venų 
ligų profilaktikos.

Baigėsi mūsų kelionės programa, 
bet niekaip neapleido mintis, nuos-
tabu, jog įmonėse dirba ir kuria tokie 
žmonės, kaip A. Astrauskas, jo kole-
gos, kuriems rūpi šviesti visuomenę, 
padėti jos pagalbos reikalingiems 
nariams.

Dėkojame Vilniaus skyriaus pir-
mininkei Vilmai Radavičienei už 
suorganizuotą turiningą ir informa-
tyvią kelionę, Taip pat dėkojame 
UAB „Pirmas žingsnis“ atstovams 
Kaune, už šiltą priėmimą
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Moters diena 
su likimo draugėmis
Vilma Radavičienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Vilniaus skyriaus pirmininkė

Vilniaus skyriuje, kaip ir kitų 
miestų skyriuose, nuolat vyksta įvai-
rios paskaitos. Be abejo, jos visos 
būna susijusios su sveikata. Žmonės 
norintys tobulėti ir lankantys paskai-
tas, turi puikią galimybę praturtinti 
save vis atsinaujinančiomis naujie-
nomis apie savo sveikatą ar Vals-
tybinės ligonių kasos, Neįgalumo 
nustatymo tarnybos pasikeitimus, 
taip pat kitų įstaigų aktualią įvairią 
informaciją.

Artėjant kovo 8-ajai - Tarptautinei 
moters dienai, labai norėjau mer-
ginoms, moterims padaryti mažytę 

šventę. Nesvarbu ar tu dializuoja-
ma, ar po transplantacijos - tu vis 
tiek esi MOTERIS. Ne paslaptis, 
kad toli gražu ne visos „gyvastietės“ 
gali džiaugtis motinyste. Sėkmingai 
išnešiojusių ir pagimdžiusių trans-
plantuotų moterų skaičius vis dau-
gėja, bet tokių laimingųjų nėra daug, 
maždaug tiek, kiek ant abiejų rankų 
pirštų...

Todėl šaunu, kad yra ne tik Mo-
tinos diena, bet ir Moters diena – 
Kovo 8-oji, kai tulpėmis pražysta 
visas miestas.

Į „Gyvasties“ kabinetą Vilniuje 
rinkosi pasitempusios moterys, ne-
šinos vaišėmis. Pasidarėme šventę 
sau. Mažą šventę kiekvienai popie-
tės dalyvei dovanojo „Fairness Ge-
nera“ konsultantė Irina.

Pirmiausiai pristačiusi antibak-
terinį, lengvai įsigeriantį, daug gli-
cerino turinčią rankų valymo prie-
monę, pasiūlė ja iškart pasinaudoti. 

Po to moterys tepėsi kitus rankų, 
rankų–nagų kremus, aliejuką stipri-
nantį nagus... Irina išsamiai pasako-
jo ir pademonstravo kremus veidui, 
kūnui, muilus, šampūnus, balzamus, 
kaukes... Moterys neraginamos no-
rėjo įsigyti Irinos siūlomų produktų 
už labai prieinamą kainą. Ypatingos 
Moters dienos proga, Irina darė di-
deles nuolaidas, tuo labai nudžiu-
gindama visas susirinkusias damas. 
Kiekviena turėjo progą pasidovanoti 
sau dovaną. Tame pačiame susiti-
kime „Gyvasties“ narė Elona mote-
rims pademonstravo savo rankomis 
sukurtus papuošalus.

Gerdamos arbatą, kavą, besivai-
šindamos aptarėme daug aktualių 
temų, žinoma, pasidžiaugėme ir 
naujais pirkiniais.

Tikrasis moters grožis atsispindi 
jos sieloje, jos gerume, kai dovanoja 
meilę, jos užuojautoje. Būkite gra-
žios ir laimingos.

KKNLD „Kauno gyvastis“ – 
KARTU MES JĖGA!!! 

Gaiva Vilkevičienė, 
KKNLD „Kauno gyvastis“ 
tarybos narė

Pavasaris. Saulutė vilioja į lauką, 
norisi keliauti, sportuoti, džiaugtis 
gyvenimu, nuostabia diena.   Reikia 
susiplanuoti šių metų darbus, akcijas, 
renginius.

Kovo 18 d. Kauno krašto nefrologi-
nių ligonių draugijos „Kauno gyvas-
tis“ nariai rinkosi į kasmetinį visuo-
tinį susirinkimą. Kaip ir kiekvienais 

metais, taip ir šiemet draugijos pirmi-
ninkė Irma Juodienė bei tarybos narės 
Aušra, Gaiva ir Nina papasakojo apie 
2011 metais nuveiktus darbus, orga-
nizuotas akcijas, ekskursijas, pateikė 
draugijos finansinę ataskaitą už 2011 
metus. Susirinkimo metu buvo aptarti 
2012 metų planai, kokios problemos 
aktualiausios, kaip galima padėti jas 
spręsti, išklausyti narių pageidavimai, 
pasiūlymai.

KKNLD „Kauno gyvastis“ įre-
gistruota 2008 metais ir pagal įstatus 
draugijos pirmininkas renkamas kas 
keturi metai. Šio susitikimo metu 
draugijos pirmininke vienbalsiai buvo 
išrinkta IRMA JUODIENĖ, patvir-
tinta taryba – Nina Balechova, Aušra 

Degutytė, Aušra Džiaugienė, Nerijus 
Maskolaitis, Kęstutis Povilaitis, Gai-
va Vilkevičienė.

Visų vardu linkime sėkmės, energi-
jos, kantrybės ir užsispyrimo draugi-
jos pirmininkei Irmai ir jos komandai 
propaguojant organų donorystę, kovo-
jant už draugijos narių interesus, or-
ganizuojant įvairias akcijas. KARTU 
MES JĖGA!!!

Su atėjusiu pavasariu visus Jus!

Pilni delnai pavasario - 
Net neturi kur dėti.
Pilni delnai pavasario,
O taip baisu išlieti.

Plaukai, pilni pavasario
Meilingai glamonėti.
Plaukai pilni pavasario - 
Su vėju nori spėti.

Nublizginti pavasario
Kreivi langų kvadratai.
Ir prisemti pavasario
Neperšlampami batai...

Visiem visiem pavasario
Nemokamai priklauso.
Tik patys pasiimkite:
Geltono, šlapio, sauso...
     [autorius nežinomas]
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Septintoji pasaulinės inkstų 
dienos konferencija Kaune 
Aleksandras Loginovas, 
KKNLD „Kauno gyvastis“ narys

Kaliforniečio profesoriaus Joel 
Kopple iniciatyva inkstų diena pir-
mąsyk pažymėta 2006 m. kovo 7 d. 
Tikslas – atkreipti žmonijos dėmesį į 
inkstų ligų pavojingumą ir užtikrin-
ti visuotinę rūpybą hemodializei bei 
transplantacijai.

Šiemet kovo 15 d. visi Lietuvos 
gydytojai nefrologai, dializės centrų 
slaugytojos ir inžinieriai bei dializuo-
jami ir transplantuoti nefrologiniai 
ligoniai susirinko Kauno muzikinia-
me teatre. Konferenciją punktualiai 
pradėjęs profesorius V. Kuzminskis 
pateikė įdomių duomenų: pasaulyje 
inkstų ligomis serga per du milijo-
nai žmonių, tarp jų Lietuvoje – apie 
1500 dializuojamųjų ir 600 trans-
plantuotųjų. Šie ligoniai gydosi 12-
oje ligoninių su 228 lovomis bei yra 
dializuojami 62-ose dializės įstaigo-
se. Iš viso Lietuvoje dirba 113 gydy-
tojų nefrologų ir 21 vaikų nefrolo-
gas. Kasmet atliekama 60–70 inkstų 
transplantacijų.

Sveikinimo kalboje Sveikatos ap-
saugos ministerijos vyr. specialistė 
G. Paulauskienė pacitavo JAV kons-
tituciją rengus į Konvento pirmi-
ninką ir pirmąjį prezidentą Džordžą 
Vašingtoną apie valstybės rūpestį 
žmonėmis (savo rūpintojėlio, matyt, 
dar neturime) ir įvardijo mūsų rūpes-
tingiausius gydytojus.

Lietuvos nefrologijos dializės ir 
transplantacijos Dializės komiteto 
pirmininkas gydytojas V. Vainaus-
kas pasidžiaugė mūsų hemodializės 

pažanga – per metus atliekama apie 
216 tūkst. kraujo valymo procedūrų, 
dializuojamųjų mirtingumas nevir-
šija 15 proc.

Nacionalinio transplantacijos biu-
ro direktorės pavaduotoja A. Būziu-
vienė pasisakė dėl būtinybės tobu-
linti transplantacijos tvarką. Dabar 
inksto ir inksto kasos transplantaci-
jos laukia apie 230 pacientų. Viduti-
nis laukimo laikas – 2–3 metai. Įtei-
sinus komandinį darbą bei suradus 
galimybių atsivežti organų iš kitų 
šalių, laukimas gerokai sutrumpėtų. 
A. Būziuvienė taip pat informavo 
apie transplantacijos įstatymo patai-
sas. Sektinas Kroatijos atvejis, kur 
ligoninė, parengusi efektyvų donorą, 
už patirtas išlaidas išlaikant mirusio 
donoro organų gyvybines funkcijas 
gauna apie 7000 eurų kompensaci-
jas.

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
prezidentė U. Šakūnienė informavo 
apie nefrologinių ligonių problemas, 
„Gyvasties“ veiklą, pasiekimus ats-
tovaujant mūsų žmonių problemas. 

Toliau konferencija vyko dviejose 
sekcijose: gydytojai, slaugytojai ir 
inžinieriai nagrinėjo pacientų prie-
žiūros, ištyrimo bei rizikos proble-
mas, nefrologiniai ligoniai – jiems 
aktualius sveikatos klausimus.

Gydytoja I. Rudminienė pasi-
džiaugė transplantuotų motinų sė-
kmingais gimdymais Lietuvoje, 
kurios susilaukė jau 10 vaikų. Kai 
kurios net po du. Nors pasaulyje 
atvejų, kai gimdo moterys po inksto 
persodinimo operacijos, dar reta – 
apie 800 gimdymų per metus.

Gydytoja A. Stankuvienė nuodugniai 
išdėstė nefrologinių ligonių mitybos 
rekomendacijas: rekomenduotina 
baltymų norma – 0,6–0,8 g kilogra-
mui kūno masės per parą, sočiųjų 

riebalų – kuo mažiau, aliejų bei jūros 
gėrybių – daugiau (žinoma, tie, ku-
rių fosforas aukštas jūrų gėrybes rei-
kėtų riboti). Angliavandenius geriau 
vartoti nerafinuotus, o valgomosios 
druskos (NaCl) druskos – mažiau nei 
5 g per parą. Ne mažiau svarbu regu-
liariai mankštintis ir daugiau judėti, 
nes sėdima gyvensena gresia mirties 
sindromu.

Gydytoja D. Aleknienė apžvelgė 
kaulų ir mineralų apykaitos sutriki-
mus po inkstų transplantacijos, o gy-
dytojas toksikologas J.Šurkus – kaip 
saugoti sveikatą, ypač inkstus, nuo 
apnuodijimų, ko nedera valgyti bei 
gerti.

Po visų pranešimų medikams 
buvo užduodami klausimai. Jų kilo 
tiek daug, kad vos nepavėlavome pi-
etų. Karšti patiekalai, užkandžiai bei 
gėrimai buvo gražiai serviruoti čia 
pat teatro priekulisiuose. Švediška 
tvarka kiekvienas dalyvis galėjo pri-
sipildyti lėkštę (beje, su moderniu 
taurės laikikliu) ir pietauti stovė-
damas ar sėdėdamas, tęsdamas dis-
kusijas su kolegomis. Valgyti buvo 
ypač smagu, įsitaisius ties didžiuliu 
žymiųjų artistų paveikslu su legen-
diniais Kipru Petrausku ir Fiodoru 
Šaliapinu, džiuginusiais žiūrovus 
šiame teatre prieš 75 metus. 

O tądien, miuzikle pagal Elton‘o 
John‘o sukurtą muziką „Aida“, 
pripildytą egiptietiškai nubiškų 
motyvų, džiugino šiuolaikinės 
žvaigždės: V. Streičia, J. Milius, 
K. Siurbytė, G. Prunskus ir kt., bei 
dirigentas J. Janulevičius su orkes-
tru. Spektaklio kovingas su lyriniais 
elementais turinys ir E. John muzi-
ka, perpinta spiričiuelais, gospelais 
bei afrikietiškais garsais, pasirodė 
aktualūs nefrologinių ligonių egzis-
tencijai.
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Gyvybes gelbėjo pakartoti-
nės transplantacijos
www.lzinios.lt
Aistė Masionytė, 2012 sausio 3 d.

Praėję metai buvo ypatingi ir tuo, 
kad pirmąkart Lietuvoje bei Baltijos 
kraštuose buvo atliktos širdies ir kepe-
nų retransplantacijos. Prof. R. Benečio 
atlikta širdies retransplantacija tapo 
pirmąją Lietuvos ir Baltijos valsty-
bių medicinos istorijoje. Pasaulyje 
per metus atliekama apie 3200 šir-
dies persodinimo operacijų. Maž-
daug 3 proc. jų - pakartotinės.

Lapkričio 13-osios naktį pakarto-
tinė kepenų transplantacija Vilniaus 
universiteto ligoninės Santariškių 
klinikose buvo atlikta 51 metų ma-
rijampoliečiui. Medikų komandai 
vadovavo Pilvo chirurgijos centro 
vadovas, prof. Kęstutis Strupas. 

Iš mirties patalo pakilęs 
chirurgas nori operuoti
www.lrytas.lt
Arūnas Karaliūnas (LR korespon-
dentas), 2012 sausio 14 d.

Sugebėjimais operacinėje stebi-
nęs Kauno klinikų širdies chirur-
gas profesorius Rimantas Benetis 
vėl stebina savo kolegas – sunkiai 
sužalotas garsus 54 metų medikas 
sveiksta neįtikėtinai sparčiai.

Medikas garsėja auksinėmis 
rankomis. Profesorius R. Bene-
tis laikomas geriausiu širdies ir 
plaučių persodinimo operacijų 
specialistu ne tik Lietuvoje, bet ir 
visose Baltijos šalyse. R. Benečio 
vadovaujami medikai yra atlikę 
23 širdies, 5 plaučių ir 2 širdies-
plaučių komplekso transplancijų 
operacijas. Pernai gegužės 30-ąją 
jis vadovavo medikų brigadai, kuri 
pirmą kartą Baltijos šalyse 42 metų 
moteriai implantavo dirbtinę širdį. 
Joninių naktį R. Benečio vadovau-
jami Kauno klinikų chirurgai 25 
metų jaunuoliui antrą kartą perso-
dino donoro širdį. R. Benetis gerai 
žinomas viso pasaulio širdies chi-
rurgijos klinikose, dalyvauja atlie-
kant sudėtingas širdies operacijas, 
konsultuoja kolegas.

Persodintas inkstas 
– išsaugotos dviejų 
žmonių gyvybės

„Bičiulystė“, 2012, Nr.3 
Aldona Deltuvaitė, 2012 sausio 19d.

Varėniškei Nijolei Asakavičienei 
– 34-eri. Jauna moteris – be galo lai-
minga mama. Jos beveik 4-erių metų 
sūnelis Erikas – didžiausia dovana, 
kokią tik galėjo šioje žemėje palikti 
su savuoju gyvenimu atsisveikinantis 
žmogus. Daugiau kaip prieš 14 metų 
Nijolei persodintas donoro inkstas 
išgelbėjo dvi gyvybes. Tas žmogus ir 
vėl jų akimis gali žvelgti į gyvenimą, 
džiaugtis juo.

Po inksto transplantacijos jau buvo 
praėję 10 metų, kai Nijolė sužinojo be-
silaukianti vaikelio. 

Vilniaus universitetinės Antakalnio 
ligoninės gydytoja nefrologė Danutė 
Svetikienė neslėpė, kad nėštumas gali 
sukelti sunkių komplikacijų ir būsi-
mai motinai, ir jos kūdikiui. Tačiau 
visur ir visada Dievu pasikliaujanti 
Nijolė tikėjo – viskas bus gerai.

Ketvirtoji laimingo 
žmogaus širdis
www.sveikaszmogus.lt
Danguolė Andrijauskaitė, 
2012 vasario 6 d.

2011-ųjų birželį Kauno kliniko-
se pirmą kartą Lietuvoje ir Baltijos 
šalyse kartotinai persodinta širdis. 
Pacientas, 26 metų vyras, įgijo jau 
ketvirtąją širdį – po savos, tačiau 
nepagydomai sutrikusios, neilgai 
tarnavusios dirbtinės širdies ir trans-

plantuotosios 2007-ųjų spalį. 
Šios istorijos „kaltininkas“ Neri-

jus Maskolaitis po pirmosios trans-
plantacijos aktyviai ėmėsi organų 
donorystės propagavimo. Prieš porą 
metų viename interviu išsitarė: „Kuo 
daugiau bus žmonių, pritariančių or-
ganų donorystei ar nelaimės valandą 
nepagailinčių žuvusių artimųjų or-
ganų, tuo geriau sergantiesiems ir tų 
organų laukiantiems.“ 

Po pirmosios operacijos įsijun-
gė į asociacijos „Gyvastis“ veiklą, 
pamatė, kaip gyvenama po organų 
transplantacijų, kaip tokių žmonių 
organizacijos veikia kitose šalyse. 
O užpernai atšoko savo vestuves. Ir 
ėmėsi visuomeninės veiklos – 2011-
ųjų vasarį įsteigė draugiją „Dova-
nota širdis“. Ji vienija žmones po 
širdies ir plaučių persodinimo bei 
jų artimuosius. „Tikiuosi, kad mano 
veikla nenuvils, – sako pirmininku 
tapęs Nerijus. – Reikšmingiausia 
man yra padėti savo artimiesiems ir 
skleisti organų donorystės idėją, kad 
žinios ir darbai padėtų visuomenei.

Savanorių paskutinė valia 
ir baugina, ir kelia pagarbą
www.lrytas.lt
Ingrida Žirlienė (LS korespondentė), 
2012 sausio 14 d.

Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto Anatomijos institutą Kaune 
pasiekė 50-asis raštas, kuriuo žmo-
gus po mirties aukoja savo palaikus 
mokslui. Kūno donorų vis dar trūks-
ta, nes apsispręsti trukdo stereotipai 
ir velionio artimųjų valios stoka. 

Pasak anatomijos instituto vadovo 
d.h.Paužos, dažniausiai aukojasi 
tie, kurie vienaiP ar kitaiP yra susi-
ję su medicina.  m.Patašiaus nuotr.

Iš spaudos
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Pasitaiko ir tokių atvejų, kai arti-

mieji paprieštarauja velionio norui 
ir neatiduoda kūno Anatomijos ins-
titutui. Ne vienus metus D.H.Pauža 
bando paneigti stereotipus esą Lietu-
voje vyksta prekyba palaikais.

Apie žmogaus dar gyvam esant 
parašytą sutikimą pasitarnauti moks-
lui težino vos keli asmenys.

Kadangi mokslui palaikus pa-
aukojusių žmonių artimieji neturi 
kapų, kuriuos galėtų lankyti, per 
Vėlines ar kitas svarbias šventes jie 
ateina į Anatomijos institutą ir čia 
uždega žvakelę.

Per metus institutui reikėtų maž-
daug 30 palaikų.

Prie jų dirbtų ne tik 300 univer-
siteto studentų, bet ir rezidentai, jau 
praktikuojantys gydytojai, moksli-
ninkai.

Liga neatėmė 
motinystės džiaugsmo
Žurnalas „Šeimininkė“ Nr. 10
Violeta Gustaitytė, 2012 kovo 9 d.

 
Kiekvienai mamai kūdikio gimi-

mas – tarsi stebuklas, tačiau trisde-
šimt šešerių metų alytiškei Laimai 
Kuckailienei – dvigubas stebuklas. 
Ji pirmoji Lietuvoje sirgdama dia-
betu ir gyvendama su donoro inkstu 
beveik prieš metus pagimdė sūnų. 

„Galbūt iš šalies kitiems atrodė 
rizikinga tokios sveikatos būklės 
lauktis kūdikio, bet aš tikėjau, kad 
viskas bus gerai“, – tvirtina L. Kuc-
kailienė. 

Visų jos negalavimų pradžia – 
vaikystėje. Būdama aštuonerių metų 
Laima susirgo diabetu, nuo pat ligos 
pradžios kasdien teko leisti insuliną. 
Diabetas ne tik neišgydomas, bet ir 
neretai sukelia įvairių komplikacijų. 
Taip nutiko ir Laimai: teko operuo-
ti akis – buvo implantuoti dirbtiniai 
lęšiukai, o prieš beveik devynerius 
metus sutriko inkstų veikla. 

Inksto transplantacija pavyko. Da-
bar Laima su donoro inkstu gyvena 
visavertį gyvenimą, tik turi gerti 
imunosupresantus – vaistus, maži-
nančius persodinto organo atmetimo 
reakciją. 

Medikai sergančių diabetu mote-
rų gimdymą laiko nemaža rizika: yra 
pavojaus, kad gali gimti nesveikas 
kūdikis arba kad ištiks dar tragiškes-
nė lemtis, ypač jei per nėštumą nege-
rai kontroliuojamas diabetas. O Lai-

mos atvejis buvo dar sudėtingesnis: 
ji ne tik sirgo diabetu, bet ir gyveno 
su persodintu inkstu. Pasiryžusios 
gimdyti alytiškės gydytojai neatkal-
binėjo: besilaukiančią ją nuolat kon-
sultavo endokrinologai, nefrologai, 
ginekologai ir kiti specialistai.

Medikai išgelbėjo mergaitę 
nuo vėžio, persodinę iš 
karto šešis organus
www.delfi.lt
2012 vasario 3 d.

Devynerių metų Allanah Sheve-
neil sirgo agresyvia vėžio forma - 
miofibroblastoma, kuri pažeidė net 
šešis jos vidaus organus, rašo Daily-
mail.co.uk. Jos gyvybei buvo iškilu-
si grėsmė, kai auglys priartėjo prie 
širdies ir pradėjo spausti jos stemplę, 
dėl ko mergaitė negalėjo valgyti.

Nei chemoterapija, nei standar-
tinė operacija nepadėjo išsivaduoti 
nuo šio naviko. Įveikti vėžį padėjo 
tik istorinė šešių organų transplanta-
cija, kuri buvo atlikta Bostono vaikų 
ligoninėje. Po šios operacijos mer-
gaitė pradėjo valgyti ir jau sveiksta 
savo namuose. 

Devynemetei buvo persodinta 
stemplė, kepenys, skrandis, blužnis, 
kasa ir plonoji žarna.

Ligoninės medikai teigė, kad tai 
buvo pirmoji stemplės persodinimo 
operacija pasaulyje ir pirmoji ope-
racija Naujosios Anglijos regione, 
kurios metu vienam žmogui buvo 
persodinta tiek daug organų.

Mirusiųjų organai šiemet 
jau išgelbėjo gyvybes 
7 žmonėms
http://www.lsveikata.lt/,
http://www.lzinios.lt/
2012 vasario 13 d.

Sausį du donorai išgelbėjo gyve-
nimą 7 žmonėms – transplantuota 
viena širdis, dvejos kepenys, keturi 
inkstai. Atlikta ir inksto transplanta-
cija iš gyvo donoro. 

Nacionalinis transplantacijos biu-
ras praneša, kad iš viso praėjusį mė-
nesį buvo užregistruoti 6 potencialūs 
donorai: trys – Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto ligoninėje, 2 – 

Respublikinėje Vilniaus universite-
tinėje ligoninėje, vienas – Vilniaus 
universiteto ligoninės Santariškių 
klinikų Vaikų ligoninėje.

Iš jų realiais donorais tapo tik du. 
Kitiems buvo nustatytos medicini-
nės kontraindikacijos – ligos, dėl 
kurių transplantacija negalima, arba 
donorystei prieštaravo mirusiųjų ar-
timieji.

Nesirūpink, mama, 
žinau, ką darau
Lietuvos žinios
www.dailymail.co.uk, 2012 sausio 3 d. 

Londono chirurgas dovanojo inks-
tą, kad išgelbėtų savo mamą. Tai tapo 
pirmuoju atveju pasaulyje, kai trans-
plantacijų srityje dirbantis gydytojas 
donavo savo organą.

Vienos geriausių Didžiosios Brita-
nijos ligoninių transplantacijų chirur-
gas Asimas Syedas išgelbėjo savo ma-
mos Dilshad gyvybę, kai jai buvo likę 
gyventi vos keli mėnesiai, - rašo www.
dailymail.co.uk . 32 metų A. Syedas 
dalyvavo daugiau nei 100 operacijų 
Londono Hammersmith ligoninėje, 
kur atliekama daugiausia transplanta-
cijų šalyje. Bet jis niekada neįsivaiz-
davo, kad kada nors pats taps donoru. 

A. Syedui ir jo mamai rekomen-
duota apsvarstyti naują organų dona-
vimo ir priėmimo būdą, vadinamą 
porine („domino“) organų donoryste. 
Taip donorais gali tapti tie, kurie nėra 
tinkamas pasirinkimas recipientams. 
Pastariesiems randamas tinkamas va-
riantas iš anoniminio donorų sąrašo.

A. Syedas dovanojo savo inkstą 
nežinomam žmogui, o kitas asmuo iš 
anoniminio sąrašo tapo sėkmingu pa-
sirinkimu jo mamai.

Trys transplantacijos vienu metu 
vyko liepos 31 dieną. A. Syedo inks-
tas iškeliavo recipientui į Midlandą, o 
ponia D. Syed gavo inkstą iš donoro 
Pietų Anglijoje.

Lietuvoje kol kas nėra tokio mode-
lio, kai galima altruistinė arba „domi-
no“ (keitimosi) donorystė. Tačiau jau 
parengtas įstatymo projektas, kuriuo 
išplečiama gyva donorystė, siūloma, 
kad atsirastų „domino“ arba porinės 
donorystės modelis. Tokia praktika 
įprasta Skandinavijos valstybėse, JAV. 
Jei netinka artimojo organas, tinka-
mais organais keičiasi recipiento ir 
donoro poros. Minėtieji transplanta-
cijos įstatymo pakeitimai jau šių metų 
pavasarį bus pateikti svarstyti visuo-
menei.
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