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Asociacija „Gyvastis“ jungia žmo-
nes, gyvenančius po kokio nors or-
gano (inksto, širdies, kepenų, plau-
čių) persodinimo operacijos, taip pat 
laukiančius transplantacijos. Vienas 
pagrindinių „Gyvasties“ tikslų – pro-
paguoti organų donorystę. Siekdama 
priminti visuomenei organų donorys-
tės problemą, gegužės 18 d., asociacija 
„Gyvastis“ Vilniuje, V.Kudirkos aikš-
tėje, suorganizavo eiseną „Už organų 
donorystę! Už gyvenimą!“ ir donorys-
tę propaguojančią akciją.

Eisenoje dalyvavo apie  200 žmo-
nių, pritariančių organų donorystei, 
pacientai, jų artimieji, medikai, Vil-
niaus savivaldybės, kitų institucijų 
atstovai, moksleiviai. Eisenos daly-
viai suvažiavę iš visos Lietuvos, tarp 
jų 70 gyvenantys persodinto organo 
dėka, arba laukiantys transplantacijų, 
taip pat užsienio delegacijų svečiai iš 
Lenkijos, Suomijos, Švedijos, Dani-
jos, Šveicarijos, Airijos, Slovėnijos, 
Vokietijos. Garbūs užsienio svečiai 
atvyko į Lietuvoje rengiamą Genera-
linę asamblėją spręsti transplantuotų 
žmonių ir laukiančiųjų transplantaci-
jų aktualius klausimus. Visose Euro-
pos šalyse laukiančiųjų transplanta-
cijų žmonių yra gerokai daugiau, nei 
donorų. 

Nuo 11.00 iki 14.00 val. V.Kudirkos 
aikštėje skambėjo DJ Mamania groja-
ma muzika, koncertavo grupė „G&G 
Sindikatas“, kurie pritaria organų 
donorystei ir kviečia pritarti kitus. 
Grupės „G&G Sindikatas“ vokalistas 
Svaras jau kelerius metus turi dono-
ro kortelę. Aikštėje buvo platinami 
„Gyvasties“ atvirukai, lankstinukai 
skrajutės, teikiama informacija. No-
rintieji galėjo užpildyti anketą do-
noro kortelei gauti. Vienas pirmųjų 

Asociacijos „Gyvastis" eisenoje „Už organų 
donorystę! Už gyvenimą!" 
Vilniuje dalyvavo garbūs svečiai iš užsienio
Aušra Degutytė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ tarybos narė
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užpildęs anketą buvo Marijonas Miku-
tavičius. „Negaliu pasakyti nieko geres-
nio už užrašą, kurį mačiau ant sienos: 
„Neimkite savo organų į Dangų, Dievas 
mato – jie reikalingi čia, Žemėje“, – 
sako dainininkas Marijonas Mikutavi-
čius.

Aikštėje žmonės, kuriems suteiktas 
antras gyvenimo šansas dėkojo donorų 
artimiesiems už jų kilnų apsisprendi-
mą, už jiems dovanotą gyvenimą: 21 
metų Indrė, 18 metų Paulius gyvenan-
tys persodinto inksto dėka, Arūnas su 
persodinta širdimi, Gintaras po kepenų 
transplantacijos, 14 metų Mantė vis dar 
laukianti naujos širdies...

Eisenos delegacija pasipuošusi „Gy-
vasties“ atributika, nešini dizainerio 
Roko Smigelsko plakatais su stilizuotais 
organais, judėjo iš V.Kudirkos aikštės 
Gedimino prospektu iki Katedros, Rotu-
šės aikštės ir tuo pačiu maršrutu sugrįžo 
atgal į V.Kudirkos aikštę.

Asociacijos „Gyvastis“ prezidentė 
Ugnė Šakūnienė, pagrindinė šios akci-
jos iniciatorė sako: „Tokių akcijų tiks-
las - parodyti, kad žmonės, gyvenantys 
persodinto inksto, širdies ar kito organo 
dėka gali ne tik išgyventi, bet ir gyventi 
visavertį gyvenimą. Tuo pačiu, siekiama 
padėkoti donorų šeimoms, kurių apsis-
prendimas paaukoti mirusiųjų artimųjų 
organus išgelbėjo kitų žmonių gyvybes. 
Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad su-
sirgti gali kiekvienas – liga neklausia 
nei amžiaus, nei socialinės padėties, to-
dėl kuo daugiau žmonių pritars organų 
donorystei, tuo saugiau galėsime jaustis 
mes visi.“

Šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 700 
žmonių po kokio nors organo (inksto, 
širdies, kepenų, plaučių, inksto-kasos 
komplekso) persodinimo operacijos. 
2012 m. balandžio 30 d. transplantacijų 
laukė 563 žmonės, tarp jų 17 vaikų. 

Vilniuje dalyvavo garbūs svečiai iš užsienio

Eisenos dalyviai moksleiviai

Renginį rėmė Vilniaus miesto savivaldybė, Všį “Sveikas miestas“, UAB „Roche Lietuva“  
ir „Novartis“ atstovybė Lietuvoje.



NefroINfo4

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
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, ciklosopo-
rino koncentracija žymiai padidėja. 
Dėl to, jei Jums skirtas ciklospori-
nas, venkite greipfrutų ir gėrimų, 
sudėtyje turinčių didesnį kiekį šio 
vaisiaus sulčių. Padidėjusi ciklospo-
rino koncentracija didina infekcijos 
ir sunkių šalutinių reiškinių riziką. 

• Kai kurių medikamentų nerei-
kėtų išgerti tuo pačiu laiku, kuomet 
geriate ciklosporiną. Pvz., magnio 
preparatus (magnio oksidą ir magnio 
gliukonatą) gerti praėjus ne mažiau 
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-
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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 gydymui. Prednizo-
lonas saugo nuo organo atmetimo 
reakcijos slopindamas imuninės sis-
temos ląsteles, galinčias sukelti atme-
timą. Skiriamas kartu su ciklosporinu 
ar takrolimu. Kai kuriems transplan-
tuotiems asmenims prednizolonas 
reikalingas visą gyvenimą, kitiems 
jo vartojimas nutraukiamas praėjus 
keliems mėnesiams po inksto trans-
plantacijos, jei inksto funkcija gera ir 
stabili. Tačiau ir tokiu atveju jo sky-
rimas gali būti atnaujintas staiga pa-
blogėjus persodinto 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. Išimtis 
taikoma sergantiesiems cukriniu dia-
betu – jiems viena prednizolono dozė 
skiriama ryte, kita apie vidurdienį ar 
pietus. Taip daroma, nes prednizolo-
nas didina gliukozės koncentraciją 
kraujyje.

Pašaliniai reiškiniai. Prednizo-
lonas priklausomai nuo dozės, var-
tojimo dažnumo ir trukmės neretai 
sukelia įvairius šalutinius poveikius. 
Dažniausiai pasitaikantys – padidė-
jęs apetitas, svorio priaugimas, skran-
džio dirginimas ir/ar opos, nuotaikos 
svyravimai, irzlumas, nerimas, aknė. 
Taip pat gali atsirasti skysčių susilai-
kymas, dėl ko patinsta veidas, rankos, 
kulkšnys.  Prednizoloną vartojant il-
gai ir/ar didelėmis dozėmis atsiranda 
dažnas ir lengvas kraujosruvų susida-
rymas, raumenų silpnumas, naktinis 
prakaitavimas, kaulų retėjimas, padi-
dėja cholesterolio ir kraujo gliukozės 
koncentracijos, sulėtėja žaizdų giji-
mas, 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 vieną 

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

būti palaipsnis, pagal specialias sche-
mas mažinant dozę kelias savaites. 
Staigus šio vaisto vartojimo nutrau-
kimas gali sukelti sunkias komplika-
cijas.

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

• Jei pamiršote laiku išgerti pre-
dnizoloną, tai padarykite vos prisimi-
nę. Jei likę nebedaug laiko iki kitos 
dozės gėrimo, praleiskite pamirštą 
dozę ir gerkite pagal įprastą schemą. 
Tačiau tokiu atveju paskambinkite 
savo gydytojui. Prednizolono varto-
jimas sutrikdo natūralią steroidinio 
hormono (kortizolio) gamybą orga-
nizme, todėl praleidus dozę galite 
jaustis blogai.

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

• Dėl didesnių prednizolono dozių 
padidėja kraujo gliukozės koncen-
tracija, todėl Jums gali būti reko-
menduota sumažinti cukraus ir sal-
dumynų vartojimą. Sergantiesiems 
cukriniu diabetu gali būti sunkiau 
kontroliuoti kraujo gliukozę.

• Skrandžio opų susidarymo pro-
filaktikai skiriami vaistai skrandžio 
rūgštingumui mažinti (dažniausiai 
omeprozolis).  Jei turėjote skrandžio 
opą anksčiau ar atsirado nauja, varto-
jant prednizoloną padidėja opos krau-
javimo rizika. Esant kraujavimui iš 
skrandžio atsiranda stiprus skrandžio 
skausmas, išmatos tampa juodos spal-
vos. Taip nutikus, būtina nedelsiant 
kreiptis į gydytoją.

Sirolimas 
(Rapamune)

Tikslas. Sirolimas saugo nuo perso-
dinto organo atmetimo, slopindamas 
imuninės sistemos ląsteles. Jums gali 
būti skirtas vien sirolimas arba kartu 
su prednizolonu, takrolimu ar ciklos-
porinu. 

Dozavimas. Sirolimas gaminamas 
dviejų dozių pakuotėmis – po 1 mg 
(baltos tabletės) ir po 2 mg (geltonos 
tabletės). Taip pat yra skysto pavi-
dalo. Sirolimas geriamas kartą ar du 
per dieną, tuo pačiu laiku, kad būtų 
išlaikomas pastovus imunosupresijos 
lygis. Skystas sirolimas prieš išgeriant 
stiklinėje ar puodelyje sumaišomas su 
vandeniu ar apelsinų sultimis. Negali-
ma naudoti polistirolo arba popierinių 

puodelių, nes dalis vaisto gali likti pri-
lipę prie jų sienelių. Tablečių negali-
ma laužyti ar smulkinti, būtina nuryti 
visą ir nepažeistą.

Pašaliniai reiškiniai. Sirolimo, kaip 
ir kitų imunosupresinių vaistų, pašali-
nis poveikis priklauso nuo jo dozės. 
Dažniausiai pasitaikantys pašaliniai 
reiškiniai: padidėjusi infekcijos rizi-
ka, pykinimas, viduriavimas, anemija 
(mažakraujystė), cholesterolio ir/ar tri-
gliceridų padidėjimas kraujyje, baltųjų 
kraujo kūnelių (leukocitų), trombocitų 
skaičiaus sumažėjimas, kalio, natrio 
sumažėjimas, galvos skausmas, aknė, 
opos burnoje, artritas, plaštakų ir pėdų 
patinimas, raumenų mėšlungis. Suma-
žinus vaisto dozę, pašaliniai reiškiniai 
dažniausiai praeina.

Kita informacija.
• Patys nekeiskite vaisto dozės.
• Su gydančiu gydytoju aptarkite, 

kokiu laiku gersite sirolimą. Sirolimas 
veikia kartu su takrolimu ir ciklospo-
rinu, todėl kai kurie transplantacijos 
centrai siūlo, kad tarp sirolimo ir šių 
vaistų išgėrimo būtų daroma 4 val. 
pertrauka. Kiti centrai leidžia visus 
vaistus išgerti tuo pačiu metu. 

• Sirolimas nėra skiriamas iškart 
po transplantacijos kaip kiti vaistai, 
kadangi jis gali neigiamai paveikti 
žaizdų gijimą. Pirmas šešias – aštuo-
nias savaites po transplantacijos gali 
būti skiriama ciklosporinas ar takroli-
mas, o vėliau pakeisti į sirolimą arba 
sirolimas paskirtas kaip papildomas 
medikamentas.

• Sirolimo dozė gali būti padidinta 
organo atmetimo epizodo metu arba 
jei nustatoma maža jo koncentracija 
kraujyje. Infekcijos metu ar esant ryš-
kiam šalutiniam vaisto poveikiui, si-
rolimo dozė gali būti sumažinta.

• Sirolimo dozė koreguojama pagal 
jo koncentraciją kraujyje. Ankstyvuo-
ju potransplantaciniu laikotarpiu vais-
to koncentracija kraujyje nustatinėja-
ma dažnai, vėliau tai daroma kas 1 -3 
mėn. Sirolimo koncentracijos kraujyje 
normos priklauso nuo to, ar tai vienin-
telis vartojamas vaistas, ar kartu geria-
ma ir takrolimas ar ciklosporinas. 

• Kraujas sirolimo koncentracijai 
nustatyti imamas likus vienai – ketu-
rioms valandoms iki kitos dozės arba 
praėjus 20 - 24 val. nuo paskutinės do-
zės, jei geriama vieną kartą per dieną. 
Taip nustatoma mažiausia kraujyje 
esanti vaisto koncentracija. Tomis die-
noms, kai einate atlikti kraujo tyrimus 
vaisto koncentracijos nustatymui, ne-
pamirškite sirolimo pasiimti su savi-
mi, kad jį laiku išgertumėte. 

• Jei pamiršote laiku išgerti tabletę, 
padarykite tai vos prisiminę. Jei liko 
nebedaug laiko iki kitos dozės, pa-
mirštąją praleiskite ir vaistą gerkite 
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įprastu laiku ir grafiku.

• Tabletes nurykite vientisas, jų ne-
laužykite ir nesmulkinkite. 

• Jei geriate skystą formą, reikiamą 
dozę sumaišykite su vandeniu ar apel-
sinų sultimis. Išgėrę išskalaukite sti-
klinę/puodelį su vandeniu ar sultimis 
ir taip pat išgerkite. Taip pat pataria-
ma išskalauti ir burną, kadangi kai ku-
riems ligoniams nuo skysto sirolimo 
atsiranda burnos opos. 

• Tabletes laikykite kambario tem-
peratūroje, vaikams nepasiekiamoje 
vietoje. Skystas sirolimas po butelio 
atidarymo turi būti laikomas šaldytu-
ve. Jis tinkamas vartojimui vieną mė-
nesį nuo butelio atidarymo.

• Jei planuojate pastoti, aptarkite 
sirolimo vartojimą su savo gydytoju 
nefrologu bei akušeriu – ginekologu.

Azatioprinas 
(Imuran)

Tikslas. Naudojamas išvengti ar 
gydyti persodinto organo atmetimą. 
Azatioprinas yra papildomas vaistas, 
skiriamas kartu su ciklosporinu, takro-
limu ir/ar prednizolonu. 

Dozavimas. Azatioprinas gamina-
mas tablečių ir skystu pavidalu. Geria-
mas kartą per dieną, tuo pačiu laiku.

Pašaliniai reiškiniai. Dėl azatio-
prino poveikio gali sumažėti baltųjų 
kraujo kūnelių (leukocitų) arba trom-
bocitų kiekis kraujyje. Taip pat gali 
atsirasti pykinimas, vėmimas, odos 
bėrimai. Retais atvejais sukelia kepe-

nų fermentų padidėjimą ar kasos užde-
gimą (pankreatitą).

Kita informacija.
• Nekeiskite vaisto dozės patys.
• Infekcijos metu arba dėl ryškaus 

šalutinio poveikio azatioprino dozė 
gali būti sumažinta.

• Jei pamiršote laiku išgerti dozę, 
padarykite tai vos prisiminę. Jei liko 
nebedaug laiko iki kitos dozės, pa-
mirštąją praleiskite ir vaistą gerkite 
įprastu laiku ir grafiku.

• Azatioprino negalima vartoti kar-
tu su alopurinoliu – vaistu, skiriamu 
podagros gydymui. Praneškite pri-
žiūrinčiam nefrologui, jei Jums kitas 
gydytojas diagnozavo podagrą ar ji 
diagnozuota anksčiau.

• Jei planuojate pastoti, aptarkite 
vaistų vartojimą su Jus prižiūrinčiu 
nefrologu bei akušeriu – ginekologu.

Mikofenolato mofetilis 
(Cellcept, Myfenax) ir mi-
kofenolato rūgštis (Myfor-
tic)

Tikslas. Mikofenolatas skiriamas 
persodinto organo atmetimo profilak-
tikai ar gydymui. Jis vartojamas kartu 
su ciklosporinu, takrolimusu ir/as pre-
dnizolonu.

Dozavimas. Mikofenolatas yra 
kelių skirtingų rūšių ir pavadini-
mų – Cellcept, Myfenax ir Myfortic. 
Myfortic kapsulė yra padengta speci-
aliu skrandyje neiriu apdangalu, kuris 
skrandį ir virškinamąjį traktą saugo 

nuo sudirginimo. 
Pašaliniai reiškiniai. Mikofenola-

tas, kaip ir dauguma imunosupresinių 
vaistų, gali sumažinti baltųjų kraujo 
kūnelių (leukocitų), kovojančių su 
infekcijomis,  ir trombocitų skaičių. 
Taip pat gali sukelti pykinimą, skran-
džio dirginimą ir skausmą, vėmimą, 
viduriavimą. Pašalinis poveikis daž-
niausiai sumažėja po ilgesnio laiko ar 
sumažinus vaisto dozę. Plėvele dengta 
ir skrandyje neiri forma daugumai li-
gonių sumažina virškinamojo trakto 
sudirginimo simptomus.

Kita informacija. 
• Nekeiskite vaisto dozės patys.
• Mikofenolato dozė gali būti padi-

dinta persodinto organo atmetimo epi-
zodo metu arba sumažinta esant infek-
cijai ar ryškiam šalutiniui poveikiui.

• Mikofenolato kapsulių negalima 
atidaryti, laužyti ar kitaip smulkinti. 

• Jei pamiršote laiku išgerti dozę, 
padarykite tai vos prisiminę. Jei liko 
nebedaug laiko iki kitos dozės, pa-
mirštąją praleiskite ir vaistą gerkite 
įprastu laiku ir grafiku.

• Vaisingo amžiaus moterys turi 
naudoti joms patogų kontracepcijos 
būdą. Jei planuojate pastoti, pasitarki-
te su Jus prižiūrinčiu nefrologu, tuo-
met šis vaistas bus pakeistas kitu. Net 
nutraukus mikofenolato vartojimą, 
kontracepcija turi būti tęsiama ne ma-
žiau kaip 6 savaites, kol iš organizmo 
pasišalins visi vaisto likučiai.

Pabaiga

Informacija

Senatvės pensijos amžių 
sukakusių asmenų 
specialiųjų poreikių lygio 
nustatymas
Parengė Nina Balechova, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
tarybos pirmininkė 

Kas nustato specialiuosius po-
reikius asmenims sulaukusiems 
pensinio amžiaus?

Nuo 2010 m. liepos 1 d. asmenims, 
sukakusiems pensinio amžiaus, speci-
alieji poreikiai nustatomi NDNT (Ne-
įgalumo ir darbingumo nustatymo tar-
nyba prie socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos). Asmuo gali kreiptis į gy-
dantį gydytoją, kuris nustatęs diagnozę 
ir atsižvelgęs į tai, kad taikant gydymą 
ir (ar) reabilitacijos priemones, išlieka 

organizmo funkcijų sutrikimų, paren-
gia ir įteikia asmeniui dokumentus, 
kuriuos asmuo pateikia arba išsiunčia 
registruotu paštu į NDNT teritorinį sky-
rių pagal savo gyvenamąją vietą.

Baigiasi neįgalumo pažymėji-
mo ir neįgaliojo pensijos gavėjo 
pažymėjimo galiojimo terminai, 
taip pat, tuo metu, sukanka sena-
tvės pensijos amžius. Kur reikia 
kreiptis dėl pažymėjimų pratęsi-
mo?

Norime informuoti, kad sukakus se-
natvės pensijos amžiui, Jūs turėtumėte 
kreiptis į savo gydantį gydytoją ir pa-
teikti prašymą dėl siuntimo į NDNT 
specialiesiems poreikiams nustatyti. 
Jeigu Jūsų sveikatos būklė atitiks spe-
cialiųjų poreikių nustatymo kriterijus, 
bus išduotas siuntimas į NDNT, speci-
aliesiems poreikiams nustatyti. Vado-
vaujantis, Lietuvos Respublikos socia-
linės apsaugos ir darbo ministro 2007 
m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A1-316 

„Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir 
jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių pa-
tvirtinimo“, neįgaliojo pažymėjimus 
išduoda savivaldybių socialinės para-
mos skyriai, senatvės pensijos amžių 
sukakusiems asmenims, kuriems yra 
nustatytas specialiųjų poreikių lygis. 

Asmuo gauna NDNT išvadą dėl:
• specialiojo nuolatinės slaugos po-

reikio nustatymo pažymą - (SPS-1); 
• specialiojo nuolatinės priežiūros 

(pagalbos) poreikio nustatymo pažymą 
- (SPP-2) (priklauso 153 Lt); 

• specialiojo lengvojo automobilio 
įsigijimo ir jo techninio pritaikymo 
išlaidų kompensacijos poreikio nusta-
tymo pažymą - (SPA-3); 

• specialiojo transporto išlaidų kom-
pensacijos poreikio nustatymo pažymą 
- (SPT-4) (priklauso 32,5 Lt).

Dėl specialiųjų poreikių tenkinimo 
kreipiasi į gyvenamosios vietos savi-
valdybę. Ten pat bus nustatytas speci-
aliųjų poreikių lygis (dializuojamam 
pensininkui privalo nustatyti DIDE-
LIUS specialiuosius poreikius) ir iš-
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duoda pažymėjimą.

Dokumentai gali būti siunčiami ir 
registruotu laišku paštu, tokiu atveju 
asmens dokumentų kopijos turi būti pa-
tvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos 
Respublikos konsulinio pareigūno. 

Specialiųjų poreikių lygio nu-
statymas pensinio amžiaus sulau-
kusiems asmenims 

Pensinio amžiaus asmenims speci-
aliųjų poreikių lygis nustatomas šiais 
atvejais:

1. asmenims, kuriems NDNT nusta-
tė specialiuosius poreikius,

2. asmenims, kuriems iki 2005 m. 
liepos 1 d. buvo nustatytas invalidumas 
neterminuotam laikui, invalidumo gru-
pės prilyginamos specialiųjų poreikių 
lygiui, remiantis turimais invalidumo 
pažymėjimais:

2.1. I invalidumo grupė prilyginama 
didelių specialiųjų poreikių lygiui,

2.2. II invalidumo grupė prilygina-
ma vidutinių specialiųjų poreikių ly-
giui,

2.3. III invalidumo grupė prilygi-
nama nedidelių specialiųjų poreikių 
lygiui,

3. kuriems iki senatvės pensijos 
amžiaus buvo nustatytas darbingumo 
lygis, darbingumo lygis prilyginimas 
remiantis darbingumo lygio pažyma:

3.1. 0-25 proc. darbingumo lygis pri-
lyginamas didelių specialiųjų poreikių 
lygiui,

3.2. 30-55 proc. darbingumo lygis 
prilyginamas vidutinių specialiųjų po-
reikių lygiui.

Asmuo, pageidaujantis, kad jam 
būtų nustatytas specialiųjų poreikių 
lygis, kreipiasi į Socialinės paramos 
skyrių ir pateikia šiuos dokumentus:

1. nustatytos formos prašymą;
2. asmens tapatybę patvirtinantį do-

kumentą (pasą, asmens tapatybės kor-
telę);

3. kitų valstybių piliečiai - leidimą 

nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
4. asmenys, kuriems nebuvo nusta-

tytas invalidumas ar darbingumo lygis 
– NDNT išduotą pažymą (specialiojo 
nuolatinės slaugos poreikio nustatymo 
pažymą, specialiojo nuolatinės prie-
žiūros (pagalbos) poreikio nustatymo 
pažymą, specialiojo lengvojo automo-
bilio įsigijimo ir jo techninio pritai-
kymo išlaidų kompensacijos poreikio 
pažymą ar specialiojo transporto išlai-
dų kompensacijos poreikio nustatymo 
pažymą);

5. asmenys, kuriems buvo nustatytas 
invalidumas – invalidumo pažymėjimą 
(išduotą Valstybinės medicininės soci-
alinės ekspertizės komisijos);

6. asmenys, kuriems buvo nustatytas 
darbingumo lygis – darbingumo lygio 
pažymą;

7. dializuojamas asmuo pateikia 
dializės įstaigos jį gydančio gydytojo 
pažymą (Formą Nr. 027/a), kad jam gy-
dyti nuolat reikalinga dializė.

8. kitus dokumentus, priklausomai 
nuo konkrečios situacijos.

Specialiųjų poreikių nustatymo ir 
jų tenkinimo sąlygas bei taisykles, pa-
tvirtintas Lietuvos Respublikos socia-
linės apsaugos ir darbo ministro 2007 
m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A1-316 
,,Dėl Specialiųjų poreikių nustatymo ir 
jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių pa-
tvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 120-4907; 
2008, Nr. 98-3798; 2010, Nr. 13-629; 
2011, Nr. 26-1288). Dializuojamam 
pacientui svarbūs įsakymo pakeitimai 
(įsakymas 2012 m. kovo 28 d. A1-174):

23. Specialiųjų pagalbos priemonių 
apimtis nevertinama (2 ir 3 priedai ne-
pildomi ir komisijai svarstyti neteikia-
mi) šiais atvejais:

23.1. kai senatvės pensijos amžių 
sukakusiam asmeniui yra nustatytas 
specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

23.2. kai asmuo pateikia asmens 
sveikatos įstaigos jį gydančio gydytojo 
pažymą (Formą Nr. 027/a), kad jam gy-

dyti nuolat reikalinga dializė;
23.3. kai asmeniui buvo nustatytas 

darbingumo lygis iki senatvės pensijos 
amžiaus. Asmeniui, kuriam iki sena-
tvės pensijos amžiaus buvo nustatytas 
darbingumo lygis (išskyrus specia-
liuosius poreikius), nustatomas neter-
minuotas specialiųjų poreikių lygis 
remiantis jo pateikta darbingumo lygio 
pažyma ar pateiktu neįgaliojo pažymė-
jimu:

23.3.1. esant 0–25 proc. darbingumo 
lygiui, nustatomas didelių specialiųjų 
poreikių lygis;

23.3.2. esant 30–55 proc. darbingu-
mo lygiui, nustatomas vidutinių speci-
aliųjų poreikių lygis.

Asmenims, nurodytiems 23.1 punk-
te, nustatomas didelių specialiųjų po-
reikių lygis. Asmenims, nurodytiems 
23.2 punkte, nustatomas neterminuo-
tas didelių specialiųjų poreikių lygis. 
Asmenims, nurodytiems 23.3 punkte, 
nustatomas neterminuotas vidutinių ar 
didelių specialiųjų poreikių lygis.

Dėl specialiųjų poreikių lygio nusta-
tymo gali kreiptis neįgaliojo įgaliotas 
atstovas, jo tėvai (įtėviai), sutuoktinis, 
vaikai (įvaikiai), globėjas, rūpintojas 
arba asmeniui atstovaujantis gyvena-
mosios vietos savivaldybės socialinis 
darbuotojas (išskirtiniais atvejais kreip-
tis gali ir kiti suinteresuoti asmenys), 
kuris papildomai pateikia:

1. savo asmens tapatybę patvirtinan-
tį dokumentą;

2. atitinkamai įgaliojimą, giminys-
tės ryšį, globos, rūpybos steigimą ar 
asmens atstovavimą liudijančius doku-
mentus.

Įvertinus asmens nustatytus specia-
liuosius poreikius ar atlikus invalidumo 
grupės prilyginimą specialiųjų porei-
kių lygiui, ar atlikus darbingumo lygio 
prilyginimą specialiųjų poreikių lygiui 
išduodamas sprendimas dėl asmens 
specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir 
tenkinimo.

Jei prireiktų operuoti sąnarį 
Valstybinės ligonių kasos prie SAM 
informacija

Valstybinė ligonių kasa prie Svei-
katos apsaugos ministerijos (VLK) 
Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo (PSDF) biudžeto lėšomis cen-
tralizuotai perka kelio, klubo, peties, 
alkūnės ir čiurnos sąnario endopro-
tezus bei jų priedus, juos paskirsto 
ligoninėms, atlieka endoprotezavi-
mo operacijų apskaitą, o pacientams, 
įsigijusiems endoprotezus savo lėšo-

mis, išmoka nustatyto dydžio kom-
pensacijas. Taip pat VLK registruoja 
apdraustų privalomuoju sveikatos 
draudimu gyventojų prašymus dėl 
nemokamų endoprotezų skyrimo.

Lietuvoje sąnarių endoproteza-
vimo operacijos atliekamos 22 li-
goninėse. Šeimos arba gydantysis 
gydytojas, įvertinęs bendrą pacien-
to būklę, siunčia jį konsultuotis pas 
gydytoją ortopedą traumatologą. Šis 
specialistas nusprendžia, ar opera-
cija būtina. Norinčiųjų gauti PSDF 
biudžeto lėšomis perkamą endopro-
tezą ar kompensaciją už jį, prašymai 
priimami VLK (laiškus siųsti adresu 

Europos aikštė 1, 03505 Vilnius). 
Užpildyti prašymą turėtų padėti 
gydymo įstaigų darbuotojai, prie 
jo būtina pridėti gydytojo ortopedo 
traumatologo konsultacijos išvadą. 
Gydytojas ortopedas traumatologas 
per konsultaciją pacientui turėtų 
įteikti ir rašytinę atmintinę (ši in-
formacija pateikiama VLK interneto 
svetainės www.vlk.lt skyriuje „Są-
narių endoprotezavimas“).

Laukiantieji endoprotezavimo 
operacijos, pagal dabar galiojančią 
tvarką, gali pasirinkti ligoninę. Jei 
pacientas, sulaukęs sąnario endopro-
tezo savo nurodytoje gydymo įstai-
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goje, vėliau pageidauja operuotis ki-
toje ligoninėje, jis į VLK turi atsiųsti 
prašymą pakeisti gydymo įstaigą.

Gydymo įstaigose skiriasi opera-
cijos laukimo trukmė. VLK negali 
labai tiksliai prognozuoti, kiek laiko 
pacientui, kuris ką tik pateikė prašy-
mą sąnario endoprotezui gauti, gali 
tekti jo laukti. Informacija apie ei-
les, kompensacijos mokėjimą patei-
kiama VLK interneto svetainės sky-
riuje „Sąnarių endoprotezavimas“. 
Atkreipiame dėmesį, kad minėtame 
skyriuje skelbiamoje asmenų, lau-
kiančių nemokamo endoprotezo, 
eilių lentelėje nurodomi praėjusio 
mėnesio duomenys, todėl nereikėtų 
manyti, kad lentelėje nurodyta lauki-
mo trukmė tokia pati išliks ir ateity-
je. Ši informacija gali būti naudinga 
pacientui pasirenkant ligoninę. 

Dalis pacientų, laukiančių kol 
jiems bus paskirtas VLK perkamas 
sąnario endoprotezas, klausia, ko-
dėl kartais jų laukimo eilės numeris 

pasikeičia. Tokie pokyčiai įvyksta 
todėl, kad į minėtą eilę sugrįžta paci-
entai, atidėję endoprotezavimo ope-
racijos terminą. Pagal sveikatos ap-
saugos ministro įsakymu patvirtintą 
Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų 
sąnarių endoprotezams įsigyti kom-
pensavimo tvarkos aprašą pacientai, 
eilės tvarka gavę sąnario endopro-
tezą, tačiau dėl tam tikrų priežasčių 
paskirtu laiku negalėję operuotis, 
turi teisę vieną kartą sugrįžti į eilę 
pagal savo pirminio prašymo datą. 
Paprastai toks pacientas patenka į 
eilės pradžią, nes jo pirminio prašy-
mo data būna ankstesnė, o vėliau už 
jį prašymus atsiuntusių pacientų eilė 
laikinai pailgėja.

Kompensacijos mokėjimo tvarka
Pacientai, įrašyti į VLK eilę sąna-

rių endoprotezams gauti, bet juos įsi-
giję savo lėšomis, ne vėliau kaip per 
90 dienų po operacijos turi pateikti 
VLK prašymą bei kitus Sąnarių en-

doprotezavimo ir išlaidų sąnarių 
endoprotezams įsigyti kompensa-
vimo tvarkos apraše nurodytus do-
kumentus. Kompensuojamoji suma 
nustatoma pagal operacijos metu 
galiojusią mažiausią centralizuotai 
nupirkto endoprotezavimo sistemos 
komplekto kainą. 

Kompensacija išmokama atsi-
žvelgiant į prašymo įrašyti į eilę pa-
teikimo datą, t. y. tada, kai pacientas 
eilės tvarka turėtų gauti nemokamą 
endoprotezą. Šiuo metu mokamos 
kompensacijos tiems pacientams, 
kurių pirminis prašymas įrašyti į 
eilę klubo ar kelio sąnario endopro-
tezui gauti VLK buvo pateiktas iki 
2011 m. liepos 31 dienos. Pacien-
tams, operuotiems po 2010 m. gruo-
džio 27 d., už savo lėšomis įsigytą 
klubo sąnario endoprotezą kompen-
suojama 1731,35 Lt, už kelio sąnario 
endoprotezą – 3274,64 lito. 

Europos pacientų forume 
jaunimo grupėje Lietuvą 
atstovavo asociacijos 
„Gyvastis“ narys 

  
Europos pacientų forumas (EPF) 

šiais metais vyko balandžio 18-19 
dienomis Briuselyje „Royal Blu“ 
viešbutyje kuriame dalyvavo Simo-
nas Stončius

Šis seminaras skyrėsi nuo vyku-
sių seminarų tuo, kad jaunimo gru-

pė buvo pripažinta lygiareikšme su 
pagrindiniu EPF skyriumi ir jiems 

buvo leista balsuoti Europos pacien-
tų forumui svarbiais klausimais.

Kaip ir kasmet, seminaro metu 
pirmiausiai supažindino su naujais 
nariais, detalia EPF biudžeto iškloti-
ne, deleguoti nauji nariai į pagrindi-
nę EPF tarybą. Vienas iš svarbiausių 
klausimų, kuris buvo naktinėjamas 
seminaro  metu, tai EPF naudingu-
mas Naujoviškame vaistų iniciaty-
vos projekte.

Antrąją susitikimo dieną tradi-
ciškai vyko darbas grupėse, kuriose 
buvo sprendžiami aktualiausi klau-
simai susiję su pacientų teisių atsto-
vavimu tarptautiniu mastu.

Parodoje „Sveikatos dienos 
2012“  kalbama apie 
organų donorystę    
Aušra Degutytė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
tarybos narė

Šių metų balandžio 20-22 d. paro-
doje „Sveikatos dienos“ „Megoje“ da-
lyvavo Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 
kartu su KKNLD „Kauno Gyvastis“. 
Parodos metu lankytojams buvo kal-
bama apie donorystės prasmę, apie tai, 
kaip yra svarbu pasikalbėti su artimai-
siais apie savo apsisprendimą.

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ par-

odoje dalyvauja jau trečią kartą. Kie-
kvieną kartą dalyvaudami parodoje, 
visuomenei pristatom paskaitą „Or-
ganų donorystė – faktai ir mitai“. Di-
džiausią įspūdį klausytojams padaro 
„Gyvasties“ demonstruojamas filmu-
kas „Už gyvybę“. Norintieji „Gyvas-
ties“ stende galėjo daugiau sužinoti 
apie organų donorystę, užpildyti an-
ketą donoro kortelei gauti, pamatyti 
eksponuojamą parodą „Už gyvybę“, 
kurios tikslas padėkoti organų donorų 
šeimoms bei transplantacijos procese 
dalyvaujantiems medikams.

Džiugu, kad kaskart dalyvaudami 
parodoje sutinkame vis mažiau skep-
tiškai nusiteikusių žmonių. Už suteik-
tą galimybę dalyvauti parodoje, esame 
dėkingi UAB „Ekspozicijų centras“, 
kurie taip pat neabejingi donorystės 
idėjai.
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Visuotinis asociacijos 
„Gyvastis“ ataskaitinis 
susirinkimas
Edita Markevičiūtė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
projektų koordinatorė

Balandžio 28 d. Lietuvos aso-
ciacijos „Gyvastis“ nariai skubėjo 
į Vilniuje esančius svečių namus 
„Domus Maria“, kur vyko visuotinis 
asociacijos susirinkimas bei gydyto-
jos nefrologės Loretos Vareikienės 
ir slaugytojos Paulinos Palubeckie-
nės paskaitos. Gydytoja pacientams 
ir jų šeimos nariams pasakojo apie 
išgyvenamumą po inkstų transplan-
tacijos ir apie tai kaip svarbu taisy-
klingai ir reguliariai vartoti gydyto-
jų paskirtus vaistus. Taip pat pabrėžė 
kokie pavojai laukia pacientų po 
inksto transplantacijos nevartojant 
arba netaisyklingai vartojant vaistus. 

Kauno klinikų nefrologijos skyriaus 
vyr. slaugytoja pasakojo kokia turi 
būti ir yra ruošiamų transplantaci-
jai ir transplantuotų pacientų slau-
ga. Slaugytoja aptarė svarbiausias ir 
reikšmingiausias pacientų gydymo 
hemodialize problemas.

Susirinkusieji ne tik sužinojo 
daug naudingos informacijos, bet ir 
galėjo užduoti jiems svarbius klausi-
mus į kuriuos gavo kvalifikuotus at-
sakymus. Panašios paskaitos rengia-
mos nuolat, tikime, kad „Gyvasties“ 

nariams ir jų šeimos nariams jos ne 
tik naudingos, bet ir įdomios. Nori-
me visiems padėkoti už aktyvumą ir 
dalyvavimą renginiuose.

Po paskaitų buvo pristatytos 
„Gyvasties“ veiklos, finansinė ir 
revizijos komisijos ataskaitos. „Gy-
vasties“ nariai aptarė praėjusiais 
metais nuveiktus darbus, rašytas ir 
teiktas paraiškas įvairioms institu-
cijoms bei fondams, organizuotus 
renginius, išvykas, seminarus. Su-
sitikimo metu aptarė šiais metais 
planuojamus renginius bei vykdo-
mus projektus. Visi norintys galėjo 
pareikšti savo nuomonę ir užduoti 
klausimus. „Gyvasties“ nariai buvo 
kviečiami prisidėti prie organizuo-
jamų renginių ir „Gyvasties“ veiklų 
įgyvendinimo. Buvo skatinamas kū-
rybiškumas ir bendradarbiavimas. 
Tad kviečiame visus ne tik tapti 
„Gyvasties“ nariais, bet ir kuo dau-
giau bendradarbiauti, ir kartu siekti 
bendrų tikslų. Geros visiems nuotai-
kos ir svarbiausia sveikatos. Susitik-
sime kituose renginiuose!

Buriasi nefroziniu sindromu 
sergančių vaikų mamos 
Ugnė Šakūnienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
prezidentė

Gegužės 24 d., Pediatrijos centre 
(Vaikų ligoninė, Viešosios įstaigos 
Vilniaus universiteto ligoninės San-

tariškių klinikų filialas, Santariškių 
g. 7, Vilnius) vyko pirmasis mamų, 
auginančių vaikus, sergančius nefro-
ziniu sindromu susitikimas. 

Susitikimo iniciatorės – mamos, 
susibūrusios asociacijos „Gyvastis” 
interneto svetainės www.donoras.lt 
forume. 

Mamoms apie nefrozinį sindro-
mą, gydymo būdus, galimas progno-
zes pasakojo ir į jų klausimus atsakė 
vaikų nefrologė gydytoja Rimantė 

Čerkauskienė. 
Nors nefrozinis sindromas nėra 

labai reta liga, tačiau, laimei, dauge-
lis vaikučių ją „išauga“ – pasveiks-
ta. Vis tik pasitaiko ir liūdnesnių 
atvejų, kai ligos atkryčiai kartojasi, 
o liga gali išsivystyti net į galutinį 
inkstų funkcijos nepakankamumą. 
Todėl tėvams labai svarbu surasti 
bendraminčių, išgyvenančių pana-
šius rūpesčius. 

Kelionė į Kryžių kalną ir 
Burbiškių dvarą
Ilona Masaitienė, Lietuvos asoci-
acijos „Gyvastis“ Marijampolės 
skyriaus projektų koordinatorė

Ankstyvą gegužės 12 dienos rytą, 
autobusas pilnutėlis Marijampolės ir 
Vilkaviškio „Gyvasties“ narių paju-

dėjo Šiaulių link. Vykome aplankyti 
ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasau-
lyje gerai žinomą dvasios šventovę, 
unikalų istorijos ir kultūros pamin-
klą-Kryžių kalną. Kryžių kalnas pri-
mena ne tik Atpirkėjo kančią, mirtį, 
prisikėlimą, bet sykiu ir kiekvieno 
žmogaus išaukštinimą per kryžiaus 
slėpinį.

Kalno papėdėje pastatėme savo 
atsivežtą marijampoliečių ir vilka-
viškiečių „Gyvasties“ medinį kry-
žių. Prie pastatyto kryžiaus pabuvo-

me su savo mintimis, norais, galbūt 
kažkam tyliai padėkojome, kažkam 
atleidome.

Kryžių kalnas padarė nepaprastą 
įspūdį. Juk kiekvienas čia esantis 
kryžius turi savo istoriją. Kalne  be-
simeldžiantys, statantys kryžius liu-
dija iš kryžiaus trykštančią stiprybę, 
neišsenkančią viltį ir tikėjimą.

Iš rimties ir susikaupimo vietos 
pasukome Radviliškio link. Pakeliui 
apžiūrėjome Šeduvos malūną ir net 
nepajutome kaip privažiavome Bur-
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biškių dvarą, kuriame vyko dvylik-
toji tulpių žydėjimo šventė. Kaip sa-
kant „papoteriavę“ atlėkėme tiesiai į 
festivalį. 

Apžiūrėję Baženskių  dvaro pas-
tatus primenančius  tvirtovę, pasi-
vaikščioję po dvaro parką su įspū-
dingais tvenkiniais, kuriuose yra 
penkiolika salų ir dvylika tiltelių, 
papuolėme į žydinčių tulpių lauką. 
Grožis nepakartojamas! „Mažoji 

Olandija“ pačiame Lietuvos vidury-
je, pritraukianti tulpių mylėtojus  iš 
visų Lietuvos kampelių ryškių spal-
vų simfonija ir nepaprastu aromatu.

Nors pūtė gan stiprokas vėjas, o 
dangumi slinko tamsūs debesys, oras 
nuotaikos mums nesugadino. Vieni 
grožėjosi tulpėmis, kiti mėgavosi 
puikia muzikine programa, kiti ap-
žiūrinėjo dvaro istorijos ekspoziciją 
bei peizažinio tipo parką. Sutartu 

laiku visi buvo autobuse, nes mes tu-
rime griežtą taisyklę: „Jei į autobu-
są kažkas vėluoja vieną minutę, turi 
dainuoti prie autobuso. Jei vėluoja 
tris minutes – dainuoja autobuse. Jei 
vėluoja penkias minutes dainuoja 
toje vietoje kur stovėjo autobusas“. 

Kelionės aptarimui pasirinkome 
jaukią pavėsinę miškelyje, kurioje 
taip pat paminėjome vieno iš mūsų 
narių gimtadienį.

Pirmą kartą CEAPIR 
tarptautinė konferencija 
suorganizuota Lietuvoje
Nina Balechova, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
tarybos narė

Gegužės 18 d. Vilniuje, Kudirkos 
aikštėje vėl susitikom mes, Gyvas-
tiečiai, atvykę iš įvairių Lietuvos 
miestų. Tikslas labai gražus ir labai 
svarbus mums visiems – eilini kartą 
priminti mūsų visuomenei apie or-
ganų donorystę, apie jos svarbą ne 
tik laukiantiems transplantacijų, bet 
sveikiems žmonėms, kurie po pa-
našių akcijų susimąsto ir patys sau 
atsako į klausimą, ar jie pritaria šiai 
idėjai, ar ne.

Bet tikriausiai mažai kas iš „mū-
siškių“ pastebėjo, kad eisenoje daly-
vavo nemažai žmonių nekalbančių 
lietuviškai, maloniai besišypsan-
čių... Tai nebuvo visai atsitiktiniai 
žmonės. Tai buvo asociacijos „Gy-
vastis“ svečiai, kurie susirinko į kas-
metinę CEAPIR konferenciją.

Asociacija „Gyvastis“, nuo pat 
savo įkūrimo 1993 m., priklauso 
Europos nefrologinių ligonių fede-
racijai (CEAPIR, www.ceapir.org). 
Federacija kiekvienais metais ren-
gia konferencijas šalių narių orga-
nizacijų vadovams, inkstų ligomis 
sergančiam jaunimui, kurie atvyks-
ta, kaip savo šalies delegatai ir ser-
gančių vaikų tėvams. Konferencijų 
metu suteikiama vertinga informa-
cija apie naujus gydymo metodus, 
paskaitas skaito europinio lygio 
specialistai iš įvairių šalių. Darbo 
grupėse aptariamos įvairiose šalyse 
aktualiausios problemos, dalijamasi 
jų sprendimo patirtimi. Kiekvienoje 
konferencijoje svarbią vietą užima 
paskaitos apie organų donorystės 
propagavimą, transplantacijų pa-
dėtį kiekvienoje šalyje, hemodiali-
zės procedūrų saugumą, pristatomi 
įvairių šalių organizacijų parengti 
leidiniai bei programos, priimami 

sprendimai dėl bendradarbiavimo su 
Europarlamentu, Jungtinių Valstijų 
organizacijomis, bendri nutarimai 
dėl veiklos ir nefrologinių ligonių 
teisių atstovavimo. 

Šių metų gegužės 19- 20 dienomis 
organizuoti tokį susitikimą–konfe-
renciją buvo patikėta mūsų asocia-
cijai „Gyvastis“. Į Lietuvą atvyko  
50 žmonių iš įvairių šalių. Delegatai 
pradėjo rinktis jau dvi dienas prieš 
pačią konferenciją, todėl dauguma 
iš jų, turėjo galimybę ne tik pama-
tyti mūsų suorganizuotą eiseną, bet 
kartu su mūsų žmonėmis praeiti nu-
matytąjį maršrutą. Vakare visiems, 
atvykusiems svečiams SKY bare 
(22 aukšte) buvo parodytas  filmukas 
įspūdingai reprezentuojantis mūsų 
šalį, svečiai galėjo pasigrožėti Vil-
niaus miesto panorama. Pasveikinti 
susirinkusius delegatus atvyko Vil-
niaus miesto savivaldybės atstovė. 
Po oficialaus Lietuvos ir Vilniaus 
miesto pristatymo, svečiai važiavo 
į 1 valandos ekskursiją autobusu po 
Vilnių. Sprendžiant iš besišypsančių 
veidų ir lengvo tarškėjimo, miestas 
paliko gerą įspūdį. Kadangi tokių 
CEAPIR susitikimų tikslas nėra pa-
žintį šalį, o vis dėl to rimtas ir pakan-
kamai intensyvus darbas, tai likusias 
dvi dienas nuo pat 9 val. ryto visi 
susirinkdavo darbui konferencijų 
salėje.

Man teko dalyvauti suaugusiųjų 
grupėje, nes jaunimo delegatai turėjo 
savo atskirą darbotvarkę ir svarsto-
mus klausimus. Lietuvos nefrologi-
jos situaciją pristatė gydytoja Lilija 
Supranavičienė, Ugnė Šakūnienė 
pristatė asociacijos „Gyvastis“ vei-

klą, užsienio lektoriai pristatė pra-
nešimus apie CEAPIR atliktų tyrimų 
rezultatus, transplantacijų ir dono-
rystės situaciją Europoje.

Antra konferencijos diena skir-
ta CEAPIR vidiniams klausimams 
spręsti. Žinoma, kaip asociacija 
„Gyvastis“ atstovauja savo narius 
pradedant savivaldybėmis ir bai-
giant Seimu, taip ir CEAPIR vado-
vai sprendžia dalykiškai rūpimus 
nefrologiniams pacientams klausi-
mus Europos parlamente. Kiekvie-
nas iš mūsų supranta, kad jei tie 
nutarimai, sprendimai, kurie yra 
iškovoti ir priimti Europos parla-
mente, tai tikėtis sąmoningo mūsų 
valdžios transplantuotų ir dializuo-
jamųjų pacientų gydymo stabilumo 
bei gerėjimo, kai blogėja ekono-
minė situacija būtų tiesiog naivu. 
Man asmeniškai labiausiai įstrigo 
dvi temos. Viena, apie jau pradėtus 
mokslinius darbus ir preparato, kuris 
stabdo inkstų funkcijos nepakanka-
mumo vystymąsi. Tai svarbu ne tik 
būsimiems pacientams, bet ir tiems, 
kas jau yra transplantuoti. O antras 
klausimas - apie dializuojamųjų pa-
cientų, ypač turinčių hepatitus C ir 
B, galimybę keliauti ir atostogauti 
Europos šalyse. Mano manymu, jei 
jau pradėta gvildenti šias temas, tai 
anksčiau ar vėliau, bus prieita tinka-
mas problemų sprendimas.

Dvi dienos labai greitai prabėgo. 
Aš esu labai dėkinga asociacijos 
„Gyvastis“ tarybai, kuri dėjo pastan-
gas, kad CEAPIR konferencija vyk-
tų Lietuvoje ir vieningai nuspren-
dė joje dalyvauti kaip klausytojai, 
realiai stebėti federacijos darbą ir 
suvokti tokių suvažiavimų svarbą. 
Esame dėkingi rėmėjams, be ku-
rių „Gyvastis“ tinkamai finansiškai 
„nepatemtų“ tokio mąsto renginio. 

Ir tai, kad viskas vyko sklandžiai, 
kad visiems delegatams patiko ir 
priėmimas, ir Lietuva, ir tai, kaip 
buvo organizuotas konferencijos 
darbas turime būti dėkingi ir mūsų 
prezidentei Ugnei Šakūnienei, „Gy-
vasties“ tarybos nariams Vilmai, 
Editai M., Aušrai, pagalbininkams 
Mariui, Simui, ir Editai S.
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CEAPIR  asamblėjos darbe 
dalyvavo ir Lietuvos 
jaunimas 
 
Ieva Meškauskaitė, Lietuvos asoci-
acijos „Gyvastis“ narė

CEAPIR – Europos pacientų, ser-
gančių inkstų ligomis, federacijos 
asamblėja, visų mūsų džiugesiui 
šiemet įvyko Vilniuje. Generalinė 
asamlėja vykusi gegužės 18 – 20 
dienomis kaip ir visuomet dirbo 
dviem grupėmis: suaugusiųjų ir 
jaunimo. Šiemet jaunimo grupėje 
dalyvavo astovai iš Suomijos, Airi-
jos, Latvijos, Olandijos, Norvegijos, 
Lenkijos, Slovėnijos, Italijos,  ir ži-
noma Lietuvos. Visi jaunieji entuzi-
astai degė noru išsakyti savo idėjas 
ir kartu sukurti patį geriausią rezul-
tatą. Mūsų, jaunųjų atstovų užduotis 
buvo aptarti CEAPIR veiklą, išsaky-
ti nuomonę, kaip ši federacija galėtų 
dirbti dar produktyviau ir dar geriau 
padėti sergantiesiems. Aptarėme kuo 
šie susitikimai yra naudingi ne tik 
mums, bet ir visiems inkstų ligomis 
sergantiems žmonėms. Įvairių šalių 
atstovų patirtys apie vaistus, įsidar-
binimo galimybes, socialinį gyve-
nimą praplėtė mūsų žinias. Savo 

kūrybingumo dėka  sukūrėme naują 
mūsų vardą „CEAPIR 2.0: Youth in 
action“. Tikime, kad mūsų tikslai 
atsispindės dar daug metų: dalinsi-
mės patirtimi, aktyviai įsipareigosi-
me, perimsime aktyvią veiklą į savo 
rankas, ir svarbiausia, skatinsime ir 
reklamuosime visavertį inkstų ligo-
mis sergančio žmogaus gyvenimą. 
Juk ir mes galime aktyviai ir visa-
vertiškai mokytis, studijuoti, dirbti 
bei užsiimti įvairia mus dominančia 
veikla. Esame iniciatyvūs ir pasi-
ryžę įvykdyti perversmą, kadangi 
turime pranašumą prieš vyresniuo-
sius savo žiniomis naujųjų techno-

logijų srityje. Išsikėlėme sau tokius 
uždavinius: - sukurti atvirą, visiems 
prieinamą tinklaraštį, kuriame būtų 
visa reikalinga informacija, įvairių 
šalių atstovų kontaktai, prireikus iš-
spręsti tam tikrą problemą; – įkurti 
puslapį Facebook‘e, kuris sulauktų 
dar daugiau dėmesio; - surengti su-
sitikimą „skype“ ir aptarti tolesnę 
veiklą. Pasiskirstę užduotimis, nu-
tarėme, kad pagrindinės jaunimo 
problemos vyrauja išsilavinimo, 
sveikatos priežiūros, darbo bei soci-
alinio gyvenimo srityse, todėl daug 
apie tai rašysime tinklaraštyje bei 
Facebook‘o puslapyje. Visi buvome 
suinteresuoti pasiekti daugiau nau-
dos, padaryti kuo daugiau darbų, 
taigi apsibrėžėme temą 2013 metų 
asamblėjai. Kalbėsime apie įsidar-
binimo galimybes, jaunam inkstų 
ligomis sergančiam žmogui. Mūsų 
nuomone, ši tema ypatingai aktuali 
jauniesiems pacientams bei sulaukia 
daugybės problemų. Tikimės, jog 
žinodami temą, sulauksime apgal-
votų nuomonių, dar daugiau pom-
pastiškų bei netikėtų idėjų, taip pat 
sutaupysime laiko ir padarysime dar 
daugiau. Tikimės, kad šie susitiki-
mai vyks dar daug metų ir augantis 
jaunimas nesustos aktyviai dalyvau-
ti bei kurti ateitį savo rankose. Tad 
linkiu sėkmės atstovams 2013 metų 
asamblėjoje, Olandijoje.

„Kauno Gyvastis“ gidės 
pagalba geriau pažino 
sostinę
Kristina Feidušienė, 
KKNLD „Kauno gyvastis“ narė

Gražią, saulėtą šeštadienio po-
pietę „Kauno Gyvasties“ nariai pa-
dedami gidės dalyvavo pažintinėje 
ekskursijoje po Vilniaus senamiestį. 
Ekskursijos metu aplankėme Auš-
ros vartų koplyčią, Katedros aikštę, 

Petro Povilo bažnyčią. Vilniuje gy-
vena 560 000 tūkst. gyventojų, iš jų  
57,8% lietuvių, 18,7%  lenkų, 14% 
rusų, 4% baltarusių, 0,5% žydų. Se-
namiestis vienas didžiausių rytų 
Europoje (360 ha) 1994 m. įtrauktas 
į Unesco paveldą. Herbas miestui 
buvo suteiktas 1330 m. Jame pavaiz-
duotas šv. Kristoforas, brendantis 
vandeniu, su kūdikėliu Jėzumi ant 
pečių, kuris rankoje laiko žemės 
rutulį. Miesto įkūrėjas Kunigaikštis 
Gediminas. Petro Povilo bažnyčia 
– barokinio stiliaus šedevras ne tik 
Lietuvoje, bet ir visame Pabaltijyje. 
Bažnyčios fundatorius didikas My-

kolas Kazimieras Paco. Bažnyčioje 
yra apie 2000 įvairių lipdinių. Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčia viena iš 
Vilniaus bažnyčių, kuri niekada ne-
buvo uždaryta. Joje buvo priglausti 
ir Šv. Kazimiero palaikai.

Ne vienam teko lankytis Vilniuje, 
bet tai, ką sužinojome gidės pagalba, 
daug kam buvo naujiena. Tik profe-
sionalų pagalba galime plačiau suži-
noti miesto istoriją. Tai neatstos net 
aibė perskaitytų knygų. 

Po ekskursijos pavargę, bet pilni 
įspūdžių pavakarieniavome Marce-
liukės Klėtyje ir laimingai grįžome 
namo. 
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laimėjo Vilniaus komanda iškovo-
jusi 14 medalių. Tad iš praeitų metų  
nugalėtojų marijampoliečių, perei-
namoji taurė iškilmingai perduota 
vilniečiams. Antra vieta  pasidalino 
Šiaulių ir  Marijampolės koman-
dos, iškovojusios po 9 medalius. Ir 
garbingąją trečią vietą laimėjo aly-
tiškiai ir kauniečiai, kurie iškovojo 
po 5 medalius. Svarbu paminėti dar 

vieną ypatingą sporto šventės dalyvį 
Paulių, kuris buvo vienintelis atvy-
kęs iš Klaipėdos. Kadangi vienas ne-
galėjo atstovauti klaipėdiškių visose 
rungtyse, jis prisijungė prie Vilniaus 
komandos, taip padėdamas vilnie-
čiams iškovoti daugiau pergalių. 

Po šaunių sporto varžytuvių buvo 
puikiai suorganizuota vakaronė. 
Visi nuvykome į sodybą, kurioje 

mūsų laukė skanios vaišės. Po tokios 
aktyvios dienos skaniai pavalgę, pa-
bendravom ir pasišokom. 

Norime nuoširdžiai  padėkoti ren-
ginio organizatoriams Ilonai ir Vitui 
už šaunią šventę. Tariame ačiū ir 
aktyviems, ir visad besišypsantiems 
dalyviams. Taip pat norime padėkoti 
Leonui už puikių akimirkų įamžini-
mą.

Sporto šventė kasmet 
suburia „Gyvasties“ sporto 
aistruolius   
Gintarė Miliauskaitė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Marijampolės skyriaus narė

Šių metų birželio 2 dieną vyko  
jau tradicine tapusi sporto šventė. 
Į Kalvariją susirinko „Gyvasties“ 

nariai iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, 
Klaipėdos, Alytaus, Marijampolės ir 
Vilkaviškio.

Kuomet visi atvykome, pirmiau-
siai turėjome užsirašyti kokiose 
rungtyse norėsime dalyvauti, tada 
prasidėjo ilgai laukta šventė. Na, o 
būdų pasireikšti galėjo atrasti įvairių 
sporto šakų, žaidimų mėgėjai. Savo 
jėgas išbandėme žaidžiant smiginį, 
mėtant žiedus ir baudas. Vyrai savo 
sportiškumą demonstravo krepšinio 
varžybose. Dalyviai susiskirstę ko-
mandomis, rungėsi bočios bei šaš-
kių varžybose. Taip pat negalima 

nepaminėti ir bene daugiausiai dė-
mesio susilaukusio žaidimo – bokš-
to statymo. Daugumai sporto šventės 
dalyvių buvo įdomu stebėti šias var-
žytuves. Dalyvius aktyviai palaikė-
me plojimais, šūksniais.

Besibaigiant sporto šventei visi 
nekantriai laukėme varžybų rezulta-
tų. Nors ir buvo smalsu sužinoti, kas 
laimėjo vienoje ar kitoje rungytyje. 
Svarbiausia, kad dalyviai norėjo 
smagiai praleisti laiką ir pabendrau-
ti. Šventės organizatoriams susuma-
vus rezultatus buvo pradėta teikti 
apdovanojimus. Taigi pirmąją vietą 
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Ką mes veikėme pavasarį
Ilona Masaitienė, 
Lietuvos asociacijos „ Gyvastis“ 
Marijampolės skyriaus projektų 
koordinatorė

Prasidėjus pavasariui kažkodėl 
norisi kažką keisti arba pasikeisti, 
kažką pradėti naujo. Mes savo sky-
riuje pradėjome naują veikląs, kurio 
iki šiol nebuvo. Tai - meno terapijos 
užsiėmimai, kurie vyksta du kartus 
per mėnesį, Marijampolės sociali-

nio pagalbos centro darbo terapijos 
padalinyje. Iš pradžių, kai kuriems 
mūsų nariams sukėlė juoką, bet kai 
pradėjo gana aktyviai dalyvauti už-
siėmimuose, juokai baigėsi. Taip 
visi kibo į darbą, taip stropiai ir rū-
pestingai pradėjo dirbti, kad kavos 
pertraukėlė pasidarė nebereikalinga.  

Mūsų gaminami darbeliai pasi-
renkami pagal temą: prieš Užgavė-
nes gaminome raganas, Velykoms 
įvairiais būdais marginome kiau-
šinius, pasigaminome krepšelius į 
kuriuos pasėjome velykinę žolytę, į 
kurią ir sutupdėme pačių pagamin-

tus viščiukus ir taip pasipuošėme 
velykinį stalą. Paskutinis mūsų už-
siėmimas buvo dekupažo pamoka. 
Juokavom, kad dabar jau esame ne 
pradedantieji, o pažengusieji. No-
risi pasidžiaugti, kad mūsų užsiė-
mimuose aktyviai  dalyvauja ir vy-
rai. Beje kai kurie savo stropiais, 
rūpestingais  darbais pralenkia mus 
moteris. Mūsų tarpe yra tokių, kurie 
nepraleidžia nei vieno užsiėmimo. 
Džiaugiamės, kad mūsų žmonės no-
riai eina į užsiėmimus, bendrauja, 
pasijuokia, nuoširdžiai vienas kitą 
„patarkuoja“, padeda vienas kitam.

Susitikimai su psichologu 

Jovita Martinkienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Klaipėdos skyriaus narė 

...Kai kada mes jaučiamės vieni-
ši, kaip medis ant uolos, tokie pat 
pavargę, išdžiuvę vidumi, sušalusia 
siela, praradę viltį, kai kada mūsų 
siela šėlsta kaip audra vandenyse, 
blaškosi nerasdama ramybės, tran-
kosi į krantą lyg bangos griaunama 
kliūtis...

Visa tai, mes pajaučiame kai su-
sergame sunkia liga, kuri mus už-
klumpa netikėtai, nelauktai, kada 
žemė slysta iš po kojų, kada neži-
nome, kaip elgtis, kaip susitvarkyti  
su savo emocijomis. Mums, sergan-
tiems inkstų ligomis, dializuoja-
miems ar po inksto transplantacijos, 

labai reikalinga ne tik gydytojų, 
artimųjų, kolegų, bet ir psichologo 
pagalba.

Klaipėdos skyriaus „Gyvastis“ 
nariai, vadovaujami pirmininkės Iri-
nos Tkačenko, pavaduotojos Rimos 
Petrulienės pasiaukojančio darbo 
dėka, šiemet jau antrą kartą rinko-
si į susitikimą su psichologu, pagal 
vykdomą Klaipėdos savivaldybės 
projektą „Savipagalbos grupės. Su-
sitikimai su psichologu“" už kurį 
mes, ligoniai, esame labai dėkingi. 
O už susitikimams sudarytas puikias 

sąlygas norime padėkoti Nefridos 
klinikos vadovui Kazimierui Vilkui.

Pirmo užsiėmimo metu artimiau 
susipažinome vieni su kitais, išsa-
kėme savo problemas, norus, tikslus, 
pasikeitėme informacija, išklausėme 
psichologo patarimus. 

Birželio 14d. rinkomės į antrą su-
sitikimą su psichologu. Užsiėmimo 
tema „Tarpusavio santykiai“. Nagri-
nėjome tarpusavio santykius su arti-
maisiais, šeimos nariais, dalinomės 
gyvenimiška patirtimi, diskutavo-
me, buvo įdomu išgirsti psichologo 
pastabas.

Suprantama, pokalbiai su psicho-
logu neišsprendžia visų problemų, 
bet buvo gera pabūti kartu, pasida-
linti savo džiaugsmais ir rūpesčiais, 
išgirsti profesionalią psichologo 
nuomonę mums rūpimais klausi-
mais. Norintys, galėjo gauti indivi-
dualią psichologo pagalbą.                          

KKNLD „Kauno Gyvastis“ 
apsilankė kraujo tyrimų 
laboratorijoje  
Irma Juodienė, 
KKNLD „Kauno gyvastis“ 
pirmininkė

„Kauno Gyvastis“ kartu su „Gy-
vastim“ dalyvavo parodoje „Sveika-
tos dienos“. Jos metu ne tik teikėme 
informaciją apie organų donorystę, 
bet ir susipažinome su parodoje da-

lyvavusiais dalyviais. 
Parodoje Medicinos diagnostikos 

ir laboratorinių tyrimų asociacijos 
vadovo Vaidoto Jakuškos buvome 
pakviesti į kraujo tyrimų laborato-
riją. Gegužės 4 d. vyko ekskursija 
vienoje moderniausių šalyje roboti-
zuotoje medicininių tyrimų labora-
torijoje "Antėja", kurioje galėjome 
pamatyti iš arčiau, kaip atliekami 
kraujo tyrimai. Po pažintinės eks-
kursijos išklausėme gyd. Dangiros 
Babenskienės paskaitėlę tema „Ką 
galima sužinoti apie savo sveikatą iš 
kraujo tyrimų“. Visi norintieji turėjo 
galimybę papildomai atlikti nori-
mus kraujo tyrimus.
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Iš spaudos

Molis  mūsų rankose
Vita Slivkė, Lietuvos asociacijos 
“Gyvastis” Vilniaus skyriaus narė

“Mažos rankelės skirtos dailiems 
darbeliams, o didelės – moliui min-
kyti”, - sako liaudies išmintis. Mes, 
Vilniaus  gyvastiečiai”, galime pa-
sigirti ne tik gražiomis rankelėmis, 
bet ir darbščiomis tai tikrai. Susirin-
kę Dailės kombinato Keramikos stu-
dijoje stebinome vieni kitus – tiek 
grožybių prikūrėme, parodėme savo 

gabumus, įgyvendinome  meninius 
sugebėjimus. Keramikos užsiėmi-
mai buvo naudingi: žmonės galė-
jo tarpusavyje bendrauti, išmokti 
lipdymo ir piešimo ant keramikos 
gaminių pagrindų, o svarbiausia – 
atitrūkti nuo kasdienybės. Ant ke-
ramikos gaminių vieni piešė gėles, 
kiti – paukščiukus, įvairias abstrak-
cijas, grybus…Fantazijai nebuvo 
ribų, o išdegti gaminiai dar labiau 
nustebino – gražu! 

Kitąkart jau buvo drąsiau – ąso-
tėlius aplipdėme įvairiom dekoraci-
jom – gulė ramunės, rožės, šakelės 

, paukšteliai, modernūs motyvai. 
Juokavome – vienas ąsotėlis bus vy-
nui, kitas  - pienui, o dar ir gėlėms 
merkti, pinigėliams dėti... Visiems 
užsiėmimai patiko, tos valandos taip 
greit pralėkė. Įdomu buvo sužinoti iš 
dailininko-keramiko kaip taisyklin-
gai prilipdyti rankenėlę, kur kokį 
instrumentą panaudoti.

Dar ilgai neišdilo įspūdžiai, ir 
visi, dalyvavę  užsiėmimuose, išėjo 
drūti kaip molinis „cvekas“ :). Ži-
noma, didelis ačiū organizatoriams, 
kad kasdienybė buvo tokia įdomi ir  
spalvinga.

Medikų nurašyta ligonė 
tapo turtingesnė už 
milijonierę 
www.sveikata.diena.lt, 2012 kovo 13 d.

 Su donoro inkstu gyvenančiai ir 
cukriniu diabetu sergančiai moteriai 
susilaukti vaikų – tolygu stebuklui. 
Laima Kuckailienė – pirmoji Lie-
tuvoje, kurią aplankė tokia laimė. 
Sūnų ji pagimdė beveik po dešimt 
santuokos metų.

 „Turiu skirti dėmesio ne tik vai-
kui, bet ir sau: reikia laiku gerti 
vaistus nuo inksto atmetimo, nuolat 
matuotis gliukozės kiekį kraujyje, 
vengti didesnio fizinio krūvio. Dėl 
to, pavyzdžiui, negaliu paimti ant 
rankų vaiko, nes jis jau sveria apie 
10 kilogramų. Nuo kitų mamų ski-
riuosi ir tuo, kad apskritai dažniau 
ir greičiau pavargstu“, – vardijo 36-
erių L.Kuckailienė, diabetu serganti 
nuo aštuonerių metų.

Prieš ketverius metus jai buvo 
persodintas inkstas, nes dėl diabeto 
komplikacijų buvo nustoję funkci-
onuoti abu. Net ir tuomet, kai svei-
kata buvo tokia silpna, kad negalėjo 
pakilti iš lovos, moteris nenustojo 

svajoti susilaukti kūdikio.
Visą nėštumą ji ir kūdikis buvo 

po didinamuoju gydytojų stiklu. Jau 
vien tik diabetu sergančių moterų 
gimdymas priskiriamas prie labai 
rizikingo.

Būsimoji mamytė jautėsi stebė-
tinai gerai. Problemos prasidėjo 
gerokai vėliau. Gimdyti natūraliai 
ji negalėjo dėl persodinto inksto ir 
operuotų akių, todėl Kauno klini-
kose moteriai buvo atliktas cezario 
pjūvis. Nojus gimė neišnešiotas, ta-
čiau auga sveikas ir linksmas.

Gyvenimas – džiaugsmas, 
kuriuo reikia dalytis
„Bičiulystė“, 2012, Nr.1
Aldona Deltuvaitė

Pirmoji kepenų persodinimo ope-
racija Lietuvoje atlikta 2000-aisiais. 
40-metis vilnietis Gintaras Klimas, 
kuriam kepenys transplantuotos 
2006-ųjų pabaigoje, buvo 7-asis re-
cipientas. Vyriškis prisimena, kad 
tuomet šių operacijų sėkmė nebuvo 
labai įkvepianti: 3 žmonės, kuriems 
buvo persodintos kepenys, išgyveno, 
kiti 3 – ne. Nuo kepenų transplanta-
cijos pradžios Lietuvoje jau atlik-

tos 57 tokios operacijos. Dauguma 
jas patyrusių žmonių (net 92 proc.) 
išgyveno 5-erius ir daugiau metų. 
Šiuo metu kepenų transplantacijos 
laukia 56 žmonės.

16 metų kelių policijoje dirbęs 
Gintaras sveikata niekada nesiskun-
dė. Apie ištikusią sveikatos krizę 
Gintaras suprato tik pradėjus gelsti 
jo odai, akių baltymams, sutinus ko-
joms, pakilus temperatūrai. 

10 mėn. donoro kepenų lauku-
siam Gintarui 2006-ųjų spalio 19 d. 
paskambinusi gydytoja J. Jakutienė 
liepė negaištant atvykti į Santariškių 
klinikas. „Atskrenda kepenėlės“, – 
tepasakė ji tada.

Gintaras, atsibudęs po narkozės, 
pasijuto lyg naujai gimęs ir papra-
šė... kefyro. 

Nors transplantacijos operaci-
ja G.Klimui atlikta prieš 5-erius su 
puse metų, jis puikiai atsimena vi-
sas detales. Kaip ir tai, kad po 30-ies 
reanimacijoje praleistų dienų teko iš 
naujo mokytis vaikščioti. Dar po 16 
įprastoje palatoje praleistų dienų jį 
išleido namo. 

Apie „Gyvastį“ – iš gydytojo lūpų
Nefrologiniuose skyriuose gydo-

mi pacientai paprastai visada suži-
no apie transplantacijos laukiančius 
arba po jos sveikstančius žmones 
vienijančią „Gyvasties“ organiza-
ciją, jai vadovaujančios Ugnės Ša-
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kūnienės ir jos komandos narių pa-
stangas padėti, suteikti kuo daugiau 
reikalingos informacijos, pasida-
lyti savo patirtimi. G.Klimui apie 
„Gyvastį“ papasakojo kepenis iš 
Klaipėdos jam atgabenęs gydytojas 
V.Sokolovas. 

Gintarui patiko šios organizacijos 
veikla ir netrukus jis tapo jos nariu. 
Nors kepenų transplantaciją paty-
rusių žmonių „Gyvastyje“ daugiau 
nėra (su 5–6 likimo bičiuliais Ginta-
ras bendrauja individualiai), bendrų 
temų jos nariams netrūksta. Kon-
ferencijos, stovyklos su šeimos na-
riais, dalijimasis patirtimi – visoms 
veikloms kartais nė laiko neužtenka. 
Tačiau svarbiausiajai – žinios apie 
organų donorystę sklaidai – Gintaras 
visada atranda ir laiko, ir noro. 

Donoro organai iš Klai-
pėdos į sostinę skraidinti 
pasieniečių sraigtasparniu

 
www.respublika.lt 
Respublika.lt, Eltos inf. 
2012 gegužės 24 d. 

Pasieniečių sraigtasparniu iš 
Klaipėdos į sostinės Santariškių kli-
nikas naktį sėkmingai perskraidinti 
donoro pilvo ertmės organai trans-
plantacijos operacijai. Per metus tai 
jau ketvirtas Valstybės sienos apsau-
gos tarnybos (VSAT) sraigtasparnio 
skrydis gabenant organus transplan-
tacijai.

Pernai gegužę VSAT ir Naciona-
linis transplantacijos biuras pasirašė 
sutartį, pagal kurią transplantacijai 
reikalingi organai gali būti skraidi-
nami moderniais pasieniečių sraig-
tasparniais. VSAT pilotai organus 
yra pasirengę operatyviai gabenti ir 
iš užsienio šalių, tačiau kol kas to 
neprireikė.

Viruso taikiniu tampa 
kepenys
www.lrytas.lt, priedas „Sveikata“
Danutė Jonušienė, 2012 gegužės, 27 d. 

Keturiolika metų – su svetimomis 
kepenimis. „Net pamirštu, kad turiu 
persodintą organą, kuris kadaise pri-
klausė ne man”, – juokavo „Lietuvos 
ryto” žurnalistas Alvydas Ziabkus 
(47 m.). 

Palangiškis – pirmasis lietuvis, 
kuriam buvo persodintos kepenys, 

ir ilgiausiai po tokios operacijos gy-
venantis žmogus Lietuvoje. Infekuo-
tam hepatito B ir C virusais vyrui 
operacija buvo vienintelė galimybė 
likti gyvam. Ji buvo atlikta Berlyne 
(Vokietija). Tokios operacijos Lietu-
voje tuomet nebuvo daromos.

Žurnalistui nepavyko išsiaiškin-
ti, kaip hepatito virusai pateko į jo 
organizmą. Iki operacijos Berlyne 
jis nė karto nesigydė ligoninėje, jam 
nebuvo atlikta jokia chirurginė pro-
cedūra.

1998-aisiais A.Ziabkui Berlyno 
Humboldtų universiteto R.Virchowo 
klinikoje buvo persodintos kepenys.

 „Kai žmogus pajunta negalavi-
mus, kepenų liga jau būna pažengu-
si”, – įspėjo Vilniaus universiteto 
Santariškių klinikų Hepatologijos, 
gastroenterologijos ir dietologijos 
centro vadovas profesorius Jonas 
Valantinas.

2010 metais per akciją „Gal aš 
esu Nr.12” dėl hepatito C ištirti 772 
asmenys. Paaiškėjo 9 teigiami rezul-
tatai. 2011 m. ištirta 1012 asmenų – 
rasti 24 užsikrėtę hepatitu C. Šiemet 
ištirta 860 asmenų – rasta 20 užsi-
krėtusiųjų. 

„Už organų donorystę! Už 
gyvenimą!“ – susimąstyti 
skatinanti akcija
„Bičiulystė“, 2012, Nr.20 
Aldona Deltuvaitė

Persodinto organo dėka gyvenan-
čius ir transplantacijos operacijos 
laukiančius žmones vienijanti „Gy-
vasties“ asociacija vienu svarbiausių 
savo veiklos tikslų laiko donorystės 
propagavimą. Siekdama kuo plačiau 
paskleisti šią idėją, ja sudominti kuo 
daugiau žmonių, „Gyvastis“ kasmet 
organizuoja donorystę skatinančius 
renginius. Praėjusią savaitę vilnie-
čių ir sostinės svečių dėmesį atkrei-

pė geltonais marškinėliais vilkinčių, 
geltonomis kaklaskarėmis ryšinčių 
žmonių eisena „Už organų donorys-
tę! Už gyvenimą!“, nusidriekusi nuo 
Kudirkos aikštės iki Rotušės ir at-
galios. Į padangę tądien kilo ir dau-
gybė viltį simbolizuojančių geltonų 
balionų. 

Į sostinės Kudirkos aikštę dar 
gerokai prieš vidurdienį iš visos 
Lietuvos rinkosi žmonės, gyvenan-
tys dėka jiems padovanotos širdies, 
inksto, kepenų, plaučių. Rinkosi, 
kad donorų šeimoms padėkotų už 
jiems grąžintą gyvenimą, kad visus 
paskatintų pasidomėti kilnia organų 
donorystės misija, kad paragintų šia 
tema pasikalbėti kiekvienuose na-
muose.

Į eiseną „Už organų donorystę! Už 
gyvenimą!“ įsiliejo apie 200 žmo-
nių: donorystei pritariantieji, trans-
plantacijos operacijų laukiantieji ir 
jas jau išgyvenusieji, jų artimieji, 
medikai, moksleiviai, savanoriai, 
kiti šią idėją palaikantieji. Prie pa-
sipuošusios „Gyvasties“ asociacijos 
atributika, nešinos dizainerio Roko 
Smigelsko sukurtais plakatais eise-
nos prisijungė ir svečiai iš įvairių 
užsienio šalių: Lenkijos, Suomijos, 
Švedijos, Danijos, Šveicarijos, Ai-
rijos, Slovėnijos, Vokietijos. Jie at-
vyko į tądien Vilniuje prasidėjusią 
Generalinę asamblėją, kurioje buvo 
aptariami aktualūs transplantaciją 
patyrusių ir organų persodinimo dar 
laukiančių žmonių klausimai. Trans-
plantacijos problema opi ne tik Lie-
tuvoje – visose Europos šalyse orga-
nų persodinimo laukiančių žmonių 
yra gerokai daugiau nei donorų. 

Akcijos metu – 52 prašymai Do-
noro kortelei gauti 

„Gyvasties“ asociacijos preziden-
tė Ugnė Šakūnienė džiaugiasi pavy-
kusia akcija ir džiaugiasi matanti vis 
daugiau žmonių, kurie nedvejodami 
suka „Gyvasties“ palapinės link ir 
sėda pildyti savo apsisprendimą pa-
tvirtinančio prašymo išduoti Donoro 
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kortelę. Šį kilnų poelgį akcijos metu 
atlikę 52 žmonės papildė 15 713 su-
tikusiųjų, kad jų organai po mirties 
būtų panaudoti transplantacijai, są-
rašą. Beje, moterys šiuo požiūriu – 
altruistiškesnės, savo apsisprendimą 
yra išsakiusios 10 248 moterys ir 5 
465 vyrai. 

Žinios apie organų dono-
rystę - jau mokyklos suole
www.ve.lt, priedas „Sveikata“
2012 gegužės 31 d.

Remdamasis organų donorystės 
srityje pirmaujančių užsienio šalių, 
kuriose apie organų donorystę aiški-

nama nuo vaikystės, patirtimi, Naci-
onalinis transplantacijos biuras prie 
SAM ėmėsi iniciatyvos į moksleivių 
ugdymo programą įtraukti organų 
donorystės temą.

Suvokti organų donorystės ir 
transplantacijos procesą svarbu dėl 
to, kad transplantacija neįmanoma 
be donorų, jais tampama po žmo-
gaus mirties. Tam, kad žmogus galė-
tų priimti sprendimą po mirties tapti 
organų donoru, jis turi žinoti, kada 
įmanoma donorystė, kodėl šis poel-
gis yra kilnus ir prasmingas.

Bendrojoje sveikatos ugdymo pro-
gramoje donorystės sąvoka įtraukta 
į visų klasių koncentrus. Bendrojo 
ugdymo taryba aprobavo programą. 
Pradinių klasių mokiniams bus sie-
kiama išaiškinti, ką reiškia dova-

nojimas, aukojimas, pagalba, dono-
rystė. Vyresnieji gaus žinių, kas gali 
tapti donoru ir kaip galima padėti ki-
tam, kokia donorystės svarba šeimos 
ir visuomenės gerovei, donorystės 
vertė socialiniu, filosofiniu požiūriu.

Veiksmingiausias pakaitinis inks-
tų terapijos būdas – inksto transplan-
tacija. Šiuo metu inksto persodinimo 
Lietuvoje laukia 214 ligonių, inksto 
ir kasos komplekso - 23 (2012 m. ge-
gužės 31 d. Nacionalinio transplan-
tacijos biuro duomenys). Šiemet iki 
birželio mėnesio persodinti 23 kada-
verinių donorų (po smegenų mirties) 
ir 2 gyvų donorų (ligonių artimųjų) 
inkstai.

Donorų trūkumas – viena pagrin-
dinių transplantologijos problemų. 
Pasaulio transplantacijų centruo-
se ligoniai organo persodinimo po 
įtraukimo į recipientų sąrašą laukia 
net 5 ir daugiau metų – dėl to blogė-
ja gyvenimo kokybė, didėja organiz-
mo įjautrinimas. Didelė dalis gyvų 
donorų netinka dėl kraujo grupių 
(AB0) nesuderinamumo.

Preityje transplantacija tarp AB0 
nesuderinamų kraujo grupių donoro 
ir recipiento buvo absoliutus prieš-
parodymas inksto persodinimui, ir 
trečdalis atvejų, kai inkstą dovanoti 
galėtų gyvas donoras, dėl šios prie-

žasties buvo neatliekamos. Imuno-
loginių rodiklių supratimas ir krau-
jo grupių nesuderinamumo barjero 
įveikimas pastaruoju metu leidžia 
sėkmingai transplantuoti ir inkstus, 
ir kitus organus, kai recipiento ir do-
noro kraujo grupės nesuderinamos.

Pirmoji AB0 nesuderinamų krau-
jo grupių transplantacija atlikta 1952 
m. JAV, tačiau inkstas veikė vos sa-
vaitę, nes tuo metu dar nebuvo imu-
nitetą slopinančių vaistų. Vėliau 
tokių transplantacijų pasitaikė dėl 
klaidingo kraujo grupių nustatymo 
– žinoma, inkstai veikdavo trumpai. 
1981 m. atlikta pirmoji sėkminga 
tokia transplantacija – ūminio atme-
timo gydymui panaudotos plazmafe-
rezės. Nuo 1989 m. tokios transplan-
tacijos pradėtos Japonijoje, vėliau ir 
kitose šalyse (Vokietijoje, Švedijoje, 
Norvegijoje ir kt.).

Transplantacijos iš nesuderina-
mos kraujo grupės donoro pavojinga 
komplikacija – labai staigus atmeti-
mas, kuris gali įvykti net per pirmas 
valandas po inksto persodinimo. Dėl 
to reikalingas ilgas ligonio, kuriam 
tokia transplantacija atliekama, pa-
ruošimas ir specialus imuniteto slo-
pinimas. Staigi atmetimo reakcija 
dažniausiai būna sukelta medžiagų 
(antikūnų), kurias išskiria imuninės 
ląstelės. Kad tokia reakcija nevyktų, 
reikia tuos antikūnus išvalyti ir už-
blokuoti antikūnus gaminančias ląs-
teles. Tam ir reikalingi papildomai 

skiriami vaistai ir procedūros. Likus 
mėnesiui iki persodinimo, recipien-
tui lašinamas rituksimabas (vaistas, 
kuris blokuoja ląsteles), o likus sa-
vaitei – pradedamas kraujo valy-
mas nuo antikūnų (imunosorbcijos 
specialiu aparatu, panašiu į dializės 
aparatą). Kai kraujas pakankamai 
išvalomas, atliekama operacija. Jei-
gu antikūnai neišsivalo (laboratorija 
nustato jų kiekį), transplantacija dėl 
atmetimo pavojaus gali būti ir nea-
tliekama. Po operacijos pagal tyri-
mus dar gali būti skiriamos papildo-
mos imunosorbcijos, kiti imunitetą 
slopinantys vaistai – kaip ir įprasti-
nės transplantacijos metu.

Lietuvoje pirmoji transplantacija 
iš nesuderinamos kraujo grupės do-
noro atlikta 2010 m., antroji – 2011 
m., o trečioji – visai neseniai, 2012 
m. birželį. Pirmasis inkstas perso-
dintas 36 m. A kraujo grupės mote-
riai, o jos donorės, mamos, kraujo 
grupė – AB. Ir ši, ir vėliau atliktos 
tokios transplantacijos (sesuo dova-
nojo inkstą broliui, o tėvas - sūnui) 
buvo sėkmingos, persodinti inkstai 
veikia puikiai. Vilniaus universite-
tinė ligoninė Santariškių klinikos 
ruošiasi dar kelioms tokioms trans-
plantacijoms. Pasaulyje inksto per-
sodinimo iš nesuderinamos kraujo 
grupės donoro transplantacijų rezul-
tatai panašūs, kaip ir iš suderinamos 
kraujo grupės donoro, todėl tokia 
transplantacija veiksminga ir saugi.

Inkstų transplantacija iš nesuderina-
mos kraujo grupės gyvo donoro 
Lietuvoje ir pasaulyje
Parengta remiantis VUL SK Nefrologijos centro direktoriaus doc. Mariaus Miglino paskaita 
(2012 02 25 d., ,,Gyvasties“ renginys Vilniuje)


