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Europos žmonių, gyvenančių persodintų 
organų dėka, ir dializuojamųjų federacijos 
sporto žaidynėse Zagrebe Lietuvos atstovė 
laimėjo sidabrą !
Ugnė Šakūnienė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ prezidentė

Rugpjūčio 18 – 24 dienomis, Za-
grebe (Kroatija) vyko 7-osios žmonių, 
gyvenančių kokio nors persodinto or-
gano (inksto, širdies, kepenų, plaučių) 
dėka, bei tų, kurių savi inkstai neveikia 
ir jiems atliekamos dializės procedūros 
sporto žaidynės, kuriose rungėsi keli 
šimtai dalyvių iš daugiau nei 20-ies 
Europos šalių. 

Žaidynėse dalyvavusi Lietuvos ats-
tovė Irma Juodienė, 11 metų gyvenanti 
su persodintu, mamos dovanotu inkstu, 
mini maratono (3 km) rungtyje laimėjo 
antrąją vietą. Tai pirmasis medalis, kurį 
iš tarptautinių transplantuotųjų žaidy-
nių laimėjo Lietuvos atstovas. „Bėgti 
buvo sunku dėl Zagrebe tvyrančio 42 
laipsnių karščio“, – sakė moteris, – ta-
čiau rezultatu esu patenkinta“. 3 km 
Irma nubėgo per 15 minučių. 

Lietuvos asociacija „Gyvastis“, jun-
gianti žmones, gyvenančius persodinto 
inksto, širdies, kepenų, plaučių dėka, 
arba tuos, kurie laukia transplantacijos, 
jau 18 metų priklauso Europos inkstų 
ligomis sergančių pacientų federacijai. 
Per pastaruosius keletą metų „Gyvas-
tis“ tapo ir Pasaulio bei Europos trans-
plantuotųjų žaidynių federacijų nare. 

Tokių žaidynių tikslas – parodyti 
visuomenei, kad žmonės su persodin-
tomis širdimis, inkstais, kepenimis, 
plaučiais gali gyventi visavertį gyve-
nimą, padėkoti donorų šeimos nariams 
bei gyviems donorams, dovanojusiems 
kam nors iš artimųjų inkstą arba dalį ke-

penų, taip pat atkreipti dėmesį į organų 
donorystę.

Lietuvos asociacija „Gyvastis“, pa-
gerbdama donorus, išreikšdama pagar-
bą jų šeimos nariams priėmusiems sun-
kų sprendimą, primena, kad sunki liga, 
kai vienintelė galimybė gyventi yra 
kokio nors organo transplantacijos, gali 
ištikti kiekvieną. Pavyzdžiui, žaidynė-
se dalyvavusią Irmą inkstų nepakanka-
mumas ištiko po gripo komplikacijos. 
Todėl organų donorystės propagavimas 
– vienas svarbiausių „Gyvasties“ tikslų.

Irmai inkstą dovanojo mama. Sta-
tistika teigia, kad gyvo donoro inkstas 
geriau prigyja ir ilgiau „dirba“. Mamos 
dovana suteikė Irmai galimybę gyven-
ti visavertį gyvenimą, auginti 13-metį 
sūnų Tomą, dirbti, vadovauti Lietuvos 
asociacijos „Gyvastis“ regioninei or-
ganizacijai „Kauno Gyvastis“ ir, žino-
ma, sportuoti. Nors Irma visada gyveno 
aktyviai – nuolat bėgiojo, plaukiojo ir 
kitaip sportavo, rengdamasi šioms žai-
dynėms ji kreipėsi į profesionalų trenerį 
Alfonsą Buliuolį.

Dalyvavimas žaidynėse – nepigus 
malonumas. Registracijos mokestis 
siekia 500-700 eurų, taip pat reikia su-
simokėti kelionės išlaidas, rūpintis ap-
ranga ir kt. 

Daugelyje šalių transplantuotųjų 
žaidynėse dalyvaujantys sportininkai 
asmeniškai ieško rėmėjų. Lietuvoje 
verslas kol kas nelinkęs remti tokių ini-
ciatyvų, todėl už visas žaidynių Zagre-
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be išlaidas Irma susimokėjo pati.

Pernai ir užpernai Lietuva pagal 
transplantacijas, skaičiuojant milijonui 
gyventojų, Europoje buvo maždaug 
25-ta. Paskutinius penkerius metus pir-
maujanti Kroatija kažkada taip pat ge-
rokai atsiliko nuo kitų šalių. Išsikėlusi 
tikslą padidinti transplantacijų skaičių 
dabar Kroatija Europoje yra lyderė. 
Būtent dėl gerų rezultatų organų dono-
rystės ir transplantacijos srityje Kroa-
tija buvo pasirinkta šių metų žaidynių 
organizatore. 

Šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 
700 žmonių po įvairių organų (dau-
giausia inksto – 610 pacientų) trans-
plantacijų. 44-iems persodintos širdys, 
2-iems – plaučiai, maždaug 40-čiai – 
kepenys.

Nacionalinio transplantacijos biuro 
duomenimis, šių metų liepos 31 d. ko-
kio nors organo ar ragenos transplanta-
cijos laukė 577 žmonės. 

239 pacientai laukė inksto arba 
inksto-kasos komplekso, 23 – širdies, 
3 – plaučių, 4 – širdies-plaučių kom-

plekso, 56 – kepenų, 252 – ragenų 
transplantacijų. Iš jų – 18 vaikų.

Kasmet žmonių, kurių savi organai 
nustoja funkcionuoti, atsiranda apie 
350. 

Apie tai rašė:
http://sveikata.diena.lt,
http://www.15min.lt,
http://www.vlmedicina.lt,
http://www.vlmedicina.lt,
http://www.sportas.lt,
http://www.vtv.lt,
http://www.ve.lt.

Birželio 27 – liepos 1 dienomis, 
Apeldoorne (Olandija) vyko 14-osios 
žmonių, gyvenančių persodintos šir-
dies ar plaučių dėka, 14-osios sporto 
žaidynėse, kuriose dalyvavo žmonės 
iš 20-ies Europos šalių. Gavę neįkai-
nojamą gyvenimo dovaną žaidynių 
dalyviai rungėsi bėgimo, šuolio į 
aukštį bei į tolį, rutulio stūmimo, ka-
muoliuko metimo, plaukimo, tinkli-
nio, maratono, biatlono, teniso bei sta-
lo teniso, badmintono, golfo, petankės 
ir lenktynių dviračiais rungtyse.

Žaidynėse jau antrą kartą dalyvavo 
ir Lietuvos atstovas – 44-erių metų 
Rimvydas Vekerotas, 6 metus gyve-
nantis su persodinta širdimi. Prieš 
dvejus metus Švedijoje vykusiose žai-
dynėse Lietuvai atstovavo 26-erių Ne-
rijus Maskolaitis, kuriam prieš metus 
buvo atlikta antra širdies transplanta-
cija. 

Žaidynių, kurios vyksta kas dvejus 
metus, tikslas – parodyti visuomenei, 
kad žmonės su persodintomis širdi-
mis gali gyventi visavertį gyvenimą. 
Žaidynės prasidėjo iškilminga eisena 
per miestą. Kiekvienos šalies atstovai 
nešė savo šalies vėliavą. Džiugu, kad 
tarp jų plevėsavo ir Lietuvos trispalvė. 
Atidarymo ceremonijos metu kalbėjo 
Apeldoorno meras, valstybinių ins-

titucijų atstovai, Europos žmonių su 
persodintomis širdimis ir plaučiais 
federacijos pirmininkas Arnulf‘as 
Pohl‘is, kuris pacitavo prieš tai bu-
vusio organizacijos vadovo Terry 
Mangan‘o žodžius: „Jei kiekvienas iš 
mūsų sunkios ligos atveju gali tikėtis 
sulaukti transplantacijos, kiekvieno iš 
mūsų pareiga būtų išreikšti pritarimą 
organų donorystei“. 

2009 metais „Gyvastis“ tapo Euro-
pos žmonių su persodintomis širdimis 
ir plaučiais federacijos nare stebėtoja. 
Kartu su lietuviais į europinę organi-
zaciją „įsiliejo“ ir bulgarai, vengrai, 
čekai. Šiemet asociacijos „Gyvastis“ 
narė draugija „Dovanota širdis“ tapo 
pilnateise europinės organizacijos 
nare.

Žaidynėse Olandijoje dalyvavo 244 
atstovai iš 20 Europos šalių. Dar apie 
150 palaikė savo šalių sportininkus.

Porą mėnesių savarankiškai, be 
jokių trenerių pagalbos treniravęsis 
Rimvydas Vekerotas dalyvavo bėgi-
mo (100 m) rungtyje. Nors ir neturė-
jęs galimybių specialiai pasiruošti 
žaidynėms, Rimvydas pasirodė labai 
gerai. Iš aštuonių savo amžiaus grupės 
dalyvių (35-44 metai), būdamas pats 
vyriausias, dalyvis iš Lietuvos atbėgo 
penktas. 

Jauniausias Olandijoje surengto-
se žaidynėse dalyvavęs sportininkas 
buvo 18-metis danas. Vyriausiasis – 
73-erių metų dalyvis, atstovavo Vo-
kietijai. Dar keletas veteranų atvyko 
iš Didžiosios Britanijos, Austrijos, 
Suomijos.

Žaidynių metu donorams pagerb-
ti visi dalyviai sustojo į „Gyvenimo 
ratą“. Maratono rungtis taip pat buvo 
skirta tiems, kurių dėka žaidynių daly-
viai gali gyventi antrą gyvenimą. 

Labai gali būti, kad 2014 metais 
15-osios, jubiliejinės žaidynės bus su-
rengtos Lietuvoje... 

Mirusiųjų, galinčių būti organų 
donorais, artimieji labiausiai nelin-
kę dovanoti širdies. Pernai buvo 39 
donorai, tačiau buvo atliktos tik 5 
širdies transplantacijos. Palyginimui 
– 2011-aisiais buvo atliktos 69 inksto 
(vieno donoro inkstai gali būti perso-
dinti dviem laukiantiems transplanta-
cijos pacientams) ir 12 kepenų perso-
dinimo operacijų.

Apie tai rašė:
www.delfi.lt, sveikata.diena.lt, 
www.sportas.lt, 
www.sveikatoskodas.com, 
www.vlmedicina.lt, 
www.valstietis.lt, 
www.15min.lt

Europos žmonių su persodintomis 
širdimis ar plaučiais federacijos 
sporto žaidynėse Olandijoje 
dalyvavo ir lietuvis, 6 metus 
gyvenantis donoro širdies dėka
Ugnė Šakūnienė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ prezidentė
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Informacija

Dializė ir mankšta 
Indrė Čergelytė, 
Sveikatos edukologijos studentė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ narė 

Dializuojami ligoniai gali užsi-
imti mankšta, kaip ir sveiki žmones. 
Tik pirmiausiai reikėtų pasikonsul-
tuoti su savo gydytoju ir nuspręsti, 
kurie pratimai tinkamiausi. Sportuo-
ti galite namie, sporto klube, diali-
zės centre - kur Jums patogu.

Fiziniai pratimai pagerins savi-
jautą ir sveikatą!

Pratimai padės Jums ne tik susti-
printi raumenis, bet ir suteiks ener-
gijos, sunormalizuos arterinį kraujo 
spaudimą bei pagerins nuotaiką, taip 
pat sumažins riziką sirgti širdies li-
gomis. Pratimus reikėtų atlikti regu-
liariai  kiekvieną dieną pasirinktu 
laiku.

Pratimų rūšys:
• Lankstumo pratimai –  padės 

lengviau judėti, atlikti tam tikrus 
darbus.

 

1. pav. Pratimas atliekamas arba 
sėdint, arba stovint. Galvą lenkti į 
vieną pusę, po to - lėtai į kitą (deši-
nė, kairė). Pratimas atliekamas, kol 
atsipalaiduoja kaklas.

 2. pav. Pratimas atliekamas sė-
dint. Ištiesti abi rankas prieš save 
pečių lygyje, palaikius kelias sekun-
des vėl nuleisti. Kartoti kelis kartus.

3. pav. Pratimas atliekamas sto-
vint arba sėdint. Kelti pečius aukš-
tyn ir kuo ilgiau laikyti iškėlus, po 
to atpalaiduoti (nuleisti žemyn), po 
to dešinį petį sukti atgal ir vėl grą-
žinti į pradinį tašką.  Taip pat daryti 
ir su kitu petimi. Pratimą pakartoti 
kelis kartus.

• Stiprinimo pratimai -  skirta sti-
printi raumenims. Naudojami įvairūs 
svoriai (svareliai, elastinės juostos).

4. pav. Rankų tempimo pratimai. 
Pasiimti svarelius arba tamprią juos-
tą. Svarelius abiem rankomis ir pa-
mažu lenkiant rankas artinti  prie 
krūtinės. Juostą per nugarą suimti 
ir viena ranka traukti aukštyn po to 
kita ranka žemyn. Pratimą karto-
ti 2-3 kartus. Jeigu Jums atliekama 
hemodializė per arterioveninę fistulę 
rankoje, šiuos pratimus reikia atlikti 
labai atsargiai, naudoti mažo svorio 
svarelius, o prieš pradedant - būtina 
pasitarti su gydytoju.

 Svarbu, kad nebūtų traumuoja-
ma ir apkraunama ranka, kurioje 
yra Jūsų arterioveninė  fistulė!

            5. pav. Kojų tempimas. 
Pirmiausia atsisėdus ištiesti į priekį 
vieną koją ir nesmarkiai ją įtempti, 
po to atpalaiduoti ir nuleisti. Tą patį 
kartoti su kita koja. Antras pratimas 
atliekamas stovint:  įsikibus į kė-
dės atramą, koją kelti atgal ir po to į 
priekį. Taip pat daryti ir su kita koja.

• Aerobika ( širdies sistemai) – 
skirta stiprinti širdžiai, plaučiams ir 
kraujo apytakai dirbti sparčiau.

 6. pav. Pratimai atliekami at-
sigulus. Pirmas - atsigulti ant nu-
garos, sulenkti kojas per kelius, o 
rankas sukryžiuoti ir pritraukti prie 
krūtinės. Pamažu lenktis prie kojų 
(nepersitempti) ir sugrįžti į pradinę 
padėtį. Antras - atsigulti ant dešinio 
šono, dešinę ranką ištiesti tiesiai į 
viršų ir kairę koją kelti aukštyn; pa-
darius kelis kartus, atlikti pratimą su 
kita koja.

Linkiu gero ir smagaus sporto!
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Renginiai

Paskaita apie dializuojamų 
ligonių mitybą
Vilma Radavičienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
tarybos narė

Dializuojami žmonės turi riboti 
daugelį maisto produktų o labiausiai 
- kalio ir fosforo turinčius gaminius. 
Todėl buvo nutarta suorganizuoti 
paskaitą apie dializuojamų ligonių 
mitybą, kadangi labai svarbu užti-
krinti kuo kokybiškesnę gyvenimo 
kokybę.

Į asociacijos „Gyvastis“ kabinetą 
gausiai rinkosi dializuojami ligo-
niai. Atvyko beveik iš visų hemodi-
alizės įstaigų, įsikūrusių Vilniuje.

Beveik pusė susirinkusiųjų - di-
abetikai. Kaip žinia, inkstų nepa-
kankamumas yra viena iš sunkiau-
sių cukrinio diabeto komplikacijų. 
Daugumos dalyvavusiųjų diabeto 
,,stažas“ yra 20–30 metų, o dializuo-
jamųjų – labai įvairus: Sigitas dia-
lizuojasi dar tik 1 savaitė, Aleksan-
dras pats atlieka peritoninę dializę 
namuose nuo vasario mėnesio, Irena 
– 3 metus, Egidijus – 11 metų.

Įdomią ir labai naudingą paskai-
tą–diskusiją  dializuojamiems paci-
entams paruošė ir vedė  būsima svei-
katos edukologė Indrė Čergelytė, 
kuriai pačiai teko dializuotis, o šiuo 

metu ji gyvena po antrosios inksto 
transplantacijos.

Indrė vaizdžiai pateikdama pa-
vyzdžius vardijo produktus, kurių 
ypatingai reikia vengti dializuoja-
miesiems dėl didelio kalio ar fosforo 
kiekio. Dauguma, kurie dializuojasi 
jau ne pirmus metus, patys galėjo 
papildyti ką galima valgyti, o ko 
ne, papasakojo, kokius maisto pro-
duktus patys renkasi, kaip malšina 
troškulį. Kažkas buvo girdėta,  kas 
žinojo - tiesiog prisiminė, o nauji 
nariai sužinojo kaip riboti „žalin-
gus“ produktus.

Susirinkusieji Indrei uždavė daug 
klausimų, į kuriuos ji aiškiai atsakė. 
Klausimų buvo įvairiausių: „Kokią 
žolelių arbatą geriausiai pasirink-

ti gerti, juk visur kalis...? Kokių 
blogybių turi „Coca-Cola“?  Kaip 
padidinti baltymų kiekį?“. Klausi-
mų gausa puikiai parodo, kad diali-
zuojamųjų mityba yra labai aktuali 
tema.

Indrė pati paruošė vaišių stalą, ant 
kurio vyravo tie maisto produktai, 
kuriuos gali valgyti dializuojamieji. 
Gerdami arbatą, valgydami sumušti-
nius žmonės mielai dalijosi savo as-
menine patirtimi. Diagnozė – tokia 
pati, o žmonės labai skirtingai prii-
ma savo ligą ir su ja gyvena.

Savarankiško gyvenimo ugdy-
mo paskaitos Vilniuje rengiamos 
vykdant Vilniaus m. savivaldybės 
remiamą paslaugų bendruomenėje 
projektą.

Pažintinė kelionė po 
Žemaitiją
Jovita Martinkienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Klaipėdos skyriaus narė

Ankstyvas liepos 15 dienos rytas 
mus pasitiko ne visai draugiškai, bet 
asociacijos „Gyvastis“ Klaipėdos 
skyriaus narių nuotaikos nesugadi-
no. Noras keliauti ir labiau pažin-
ti Žemaitijos kraštą buvo didesnis 
už prastą orą. Suplanuotas kelionės 
maršrutas buvo: Žemaitijos sostinė - 
Telšiai, Žemaitijos nacionalinis par-
kas, sovietinio laikotarpio reliktas 
- Militarizmo muziejus, Plateliuose 
taip pat laukė susitikimas su sveikos 
gyvensenos puoselėtoja Janina Da-
nieliene Plungės rajone.

Kelionė prasidėjo. Autobusiukas 
nuo „Nefridos“ klinikos pajudėjo 
Rietavo link. Važiuodami smagiai 
bendravome bei dalinomės vasa-
ros įspūdžiais. Pakeliui, vairuotojas 
Arūnas pasiūlė, aplankyti Tveruose 
esantį Lopaičių piliakalnį bei šal-
tinį, į kurį atiteka devynios gyslos. 
Teigiama, jog vanduo turi gydomųjų 
savybių. Miško apsuptyje, mus pasi-
tiko įspūdingi akmenys, skleidžian-
tys ypatingą energetiką. Ramybės 
slėniu leidomės prie Lopaičių šalti-

nio, kur gėrėme skaidrų šaltinio van-
denį. Pabuvoję nuostabiame gamtos 
prieglobstyje skubėjome į Telšius. 

Mus pasitiko gidė, kuri supažin-
dino su miesto istorija bei įžymio-
mis vietomis. Kelionę pradėjome 
nuo skulptūros „Laikrodžio bokš-
tas“, apžiūrėjome ir skulptūrą „Že-
maitijos gaublys“, kurį laiko ketu-
rios meškos. Juk meška - Žemaičių 
simbolis. Išgirdome įdomių istorijų 
ir legendų apie skulptūras „Meškos 
pėda“, „Žemaitijos legendos“ bei 
„Didžioji žemaičių siena“. Katedros 
aikštėje mus sudomino bronzinis 
miesto maketas akliesiems. Vandens 
čiurlenimu žavėjomės prie paminklo 
„Fontanas“. Gėrėjomės nuostabia 
šv. Antano Paduviečio katedros vė-
lyvojo baroko ir klasicizmo stiliaus 
architektūra, lankėmės katedros po-
žemiuose. Klausydamiesi pasakoji-
mų apie katedros istoriją, vyskupiją, 
kunigų seminariją, ekskursiją bai-
gėme prie katedros reljefinių vartų. 
Pasijutome pabuvę, ne bet kur, o Že-
maitijos sostinėje - Telšiuose.
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Kauno krašto nefrologinių 
ligonių „Kauno gyvastis“ 
šokių mokyklos stovykla 
Palangoje
Irma Juodienė, 
KKNLD „Kauno gyvastis“ pirmininkė 

Atėjus nykiam ir šaltam 2011 m. 
rudeniui KKNLD „Kauno gyvastis“ 
nariai pradėjo lankyti šokių pamo-
kas. Rudenį, žiemą, pavasarį mes 
vakarais mokėmės šokti. Tai pade-
monstravome Naujų metų renginyje, 
sporto šventėje Kalvarijoje. 

KKNLD „Kauno gyvastis“ šokių 

klubo „Nefrodance“ šokių stovy-
kla vyko Palangos poilsio namuose 
„Žuvėdra“. Stovykloje dalyvavo ne 
tik gyvastiečiai. Mes grožėjomės 
šokių studijos „Salsamanija“ narių, 

lankančių studiją jau daugelį metų, 
šokimu ir nusprendėme, kad tobulė-
jimui ribų nėra. Todėl šokius lanky-
sime ir ateinantį sezoną. Stovykloje 
susipažinome su jogos pradmeni-
mis, ir šokome, šokome, šokome... 

Vaikščiojome po Palangą, grožė-
jomės jūra, gamta ir visi sveikinome 
SANDRUTĘ ir ALGĮ, kuriuos jūra 
paskatino priimti nuostabų sprendi-
mą – sukurti šeimą.

Kviečiame visus, norinčius mo-
kytis šokti prisijungti prie mūsų. 
Ateikite, pabandykite, meskite kom-
pleksus į šalį ir Jums patiks... Juk 
šokis išlaisvina mus, šokis nejučiom 
užburia ir įsuka mus...

Stovykla iš dalies finansuota iš 
KKNLD „Kauno gyvastis“ surinktų 
2 proc. nuo GPM.

Toliau mūsų kelias vedė į Plate-
lius. Gidė papasakojo apie Žemai-
tijos parko istoriją ir dabartį. Dvaro 
svirne apžiūrėjome šiuolaikiškos 
gamtos ir etnografijos ekspozicijas. 
Buvusiose arklidėse, dabar esan-
čiame Užgavėnių muziejuje, mūsų 
laukė Užgavėnių kaukės ir įdomios 
istorijos apie to meto tradicijas. 
Užkopus į apžvalgos aikštelę, prieš 
mūsų akis atsivėrė nepaprastas Pla-
telių ežero grožis su savo salomis ir 
unikaliu kraštovaizdžiu. Pasigėrėję 
nuostabia gamta išskubėjome į ne-
toli Platelių ežero, Plokštės miške, 
esantį Militarizmo muziejų. Gidės 

lydimi apžiūrėjome buvusią balisti-
nių raketų bazę. Visiems įdomu buvo 
pamatyti požeminių raketų paleidi-
mo aikštelę, paleidimo įrenginius 
- šachtas, apdengtas virš žemės iš-
kilusiais kupolais. Pasakojimai apie 
Šaltąjį karą, slogi aplinka ne vieną 
nuteikė giliems apmąstymams.

Nors buvome jau kiek pavargę, 
bet kupini įspūdžių, skubėjome į 
Juodėnų kaimą, Plungės rajone, kur 
laukė susitikimas su sveikos gyven-
senos puoselėtoja Janina Danielie-
ne. Žolynų kvapai, gardi arbata su 
medumi mums padėjo atgauti jėgas 
po dienos kelionės. Išgirdome daug 

naudingų pasakojimų apie žolelių 
svarbą mūsų gyvenime bei sveiką 
gyvenimo būdą.

Aplankę nemažai Žemaitijos 
krašto vietų su gera nuotaika ir pilni 
įspūdžių, grįžome namo. Žemaitija 
mus sužavėjo ne tik savo istorija, 
tradicijomis, bet ir natūralia gamta. 
Norėtųsi ir toliau pratęsti pažintines 
keliones po nuostabų Lietuvos kraš-
tą.

Kelionė iš dalies finansuota iš 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Klaipėdos skyriaus surinktų 2 proc. 
nuo GPM.

Marijampoliečiai 
baidarėmis išbandė save
Neringa Bubnienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Marijampolės skyriaus narė 

Viskas kas nežinoma yra įdomu, 
viskas kas nepatirta - traukia, gy-
venime norisi viską išbandyti. Iš-
bandyti save, patirti naujų įspūdžių, 
gerai praleisti laiką, pabūti kartu su 
bendraminčiais, vieną vasaros dieną 
nusprendė ir asociacijos „Gyvasti“ 
Marijampolės skyriaus  nariai. Pa-
skyrę dieną plaukimui baidarėmis 
Šešupe, ūkanotą rytą susirinkome 
sutartoje vietoje.  Išbandymas buvo 
jau vien tai, jog  oras nusimatė tikrai 
ne pats geriausias.  Didesnė dalis 
dalyvių ruošėsi plaukti baidarėmis 
pirmą kartą gyvenime. Tik keletas 
žmonių plaukė jau nebe pirmą kartą. 
Po trumpų nurodymų ir pamokymų,  
grupelė plaukikų jau buvo pasiruošę 
įveikti visas kliūtis laukiančias kely-
je. Didžiausi optimistai kaip visada 

buvo vaikai. Kai kurie dalyviai buvo 
benuleidžiantys rankas tik įsėdę į 
baidarę, tačiau kitų žmonių  entuzi-
azmo dėka, žygis prasidėjo be dide-
lių kliūčių. Neilgai trukus pasislėpė 
saulutė ir lietaus debesys grėsmingai 
artėjo link keliauninkų. Kelyje pasi-
taikius pirmosioms sudėtingesnėms 
kliūtims apvirto  viena iš baidarių. 
Tačiau kaip sako liaudies išmintis, 
-  į balą kritęs sausas nekelsi. Visa 
kelionė buvo kupina staigmenų ir 
netikėtumų. Vos tik spėji apsidairy-

ti ir lengviau atsipūsti, o tavo kelyje 
jau pasirodo nauja kliūtis. Kelionė 
pareikalavo daug fizinių jėgų, iš-
tvermės, pasitikėjimo vienų kitais. 
Sunkiai įveikę paskutinius kilome-
trus, tačiau pilni įspūdžių ir gerų 
emocijų, pasiekėme kelionės tikslą. 
Vieni keliautojai labai pavargo, kiti 
išalko ir sušalo, dar kiti sušlapo, bet 
visi grįžo patenkinti ir gerai nusitei-
kę. O čia ir saulė išlindo iš už debe-
sies, lyg pasitikdama ir kviesdama 
naujoms kelionėms.
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Jaunimo stovykla 
Suvalkijoje  
Paulius Talkačiovas, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Klaipėdos skyriaus narys

Rugpjūtį, kaip ir kiekvienais me-
tais vyko jaunimo stovykla. Joje da-
lyvauju jau trečią kartą. Pirmus du 
kartus stovykla vyko Kauno krašte, 
o šiemet – Suvalkijoje, netoli Mari-
jampolės esančioje kaimo turizmo 

sodyboje „Košubynė“. 
Iš stovyklos, kaip visada visi par-

sivežėm puikius įspūdžius. Buvo 
malonu sutikti seniai pažįstamus 
draugus bei susipažinti su naujais 
„Gyvasties“ nariais. 

Tokios stovyklos – neįkainoja-
ma patirtis, kuomet gali bendrauti 
su savo likimo ir amžiaus broliais, 
pasipasakoti, pasidalyti įspūdžiais, 
patirtimi. Jos suteikia psichologinio 
ryžto neseniai susirgusiems jaunuo-
liams, parodo, kad gyvenimas nesi-
baigia susidūrus su sunkia liga. 

Verta paminėti psichologo Anice-
to Suchockio užsiėmimus, kurie yra 

ir įdomūs, ir linksmi. Jų dėka galime 
suprasti kokio būdo asmenybės esa-
me, geriau pažinti vienas kitą.

Kiekvienas dalyvaujantis tokiose 
stovyklose sutiks, kad tai ne tik nau-
dingas, bet ir labai linksmas laiko 
praleidimas. Šokiai, dainos, vakari-
niai pasisėdėjimai dar labiau visus 
suartina.

Aš asmeniškai labai laukiu šių 
stovyklų, nes jos prasmingas ir pui-
kus besibaigiančios vasaros pralei-
dimas.

Stovykla iš dalies finansuota 
UAB „Roche Lietuva“ ir „Novar-
tis“ atstovybės Lietuvoje lėšomis.

Poilsis Mingės sodyboje
Daiva Dragūnienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Klaipėdos skyriaus narė 

Šiais metais, rugpjūčio 11-12 die-
nomis mūsų asociacijos „Gyvastis“ 
Klaipėdos skyriaus nariai buvome iš-
vykę į Mingės kaimą, J. Bulavino kai-
mo turizmo sodybą.

Mingė – žvejų  gatvinis kaimas, 
Šilutės rajono savivaldybėje, 7 km į 
pietus nuo Kintų  Minijos  upės že-
mupyje, Nemuno deltos regioniniame 
parke. Gyvenamieji namai išsidės-
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Savarankiško gyvenimo 
ugdymo stovykla Algirdo 
Košubos sodyboje
Juozas Narutavičius, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Vilkaviškio skyriaus narys 

Rugpjūčio 6–10 d. vyko savaran-
kiško gyvenimo ugdymo stovykla 
Marijampolės apskrityje, Kalvarijos 
seniūnijoje, Algirdo Košubos kaimo 

turizmo sodyboje. Į stovyklą buvo 
suvažiavę dializuojami ir transplan-
tuoti  žmonės iš įvairiausių Lietuvos 
kampelių. Susirinkę „Gyvasties“ 
nariai poilsiavo bei dalyvavo įvai-
riuose renginiuose, konsultavosi su 
psichologu, dalyvavo jo rengiamose 
paskaitose, žaidimuose. Laisvalai-
kio paįvairinimui, kas norėjo galėjo 
žaisti smiginį, krepšinį ar pažvejoti 
šalia esančioje kūdroje. Laisvomis 
nuo dializės dienomis buvome išvy-
kę apžiūrėti Kalvarijos mini zoolo-
gijos sodą, taip pat aplankėme Jono 
Basanavičiaus sodybą Ožkabaliuo-

se, Bartninkų bažnyčią, kunigo Juo-
zo Montvilos kapą Liubave (žuvęs 
per „Titaniko“ katastrofą).

Laikas stovykloje prabėgo labai 
greitai, už ką esu dėkingas asocia-
cijos „Gyvastis“ Marijampolės sky-
riaus pirmininkui Vitui Jablonskiui 
ir jo „dešiniajai rankai“ Ilonai Ma-
saitienei.

Projektą remia Neįgaliųjų reika-
lų departamentas prie SADM, UAB 
„Roche Lietuva“ ir „Novartis“ at-
stovybė Lietuvoje.

tę abipus Minijos, namai išlikę nuo 
XIXa. pabaigos. Geras susisiekimas 
vandens transportu su Rusne, Ventės 
ragu, Nida ir kitais Kuršių Nerijos ku-
rortais. Pastaraisiais metais Mingėje 
sparčiai vystomas vandens ir kaimo 
turizmas, yra jachtų ir motorlaivių 
prieplauka.

Atvykę ir įsikūrę sodyboje, visi su-
sėdome prie didelio stalo aptarti nu-
veiktus darbus, ateities planus. Mūsų 
pirmininkė Irina Tkačenko supažindi-
no mus ką nuveikėme, ką turime dar 
nuveikti, pasidalinome mintimis, rū-
pimais klausimais, pasiūlymais. Nors 
oras mūsų nelepino, šilčiau apsirengę, 
pasiėmę sumuštinių, karštos kavos ir 
arbatos visi sugūžėjome į laivelį ir iš-

plaukėme į marias. Plaukiant matėme 
nuostabią gamtą, dideles gerves, kor-
moranus, šalia praplaukiančius kitus 
laivus. Po dviejų valandų visi grįžome 
į krantą. Išlipę ir grįžę į sodybą, išsi-
rinkome šeimininkes, indų plovėjas, 
žvejus, vakaro vedančiuosius. Turėjo-
me ne tik savo muzikos didžėjų, bet ir 
„laužo direktorių“. Kai buvo užkurtas 
laužas, kepėme šašlykus, vėliau visi 
drauge kieme sėdome vakarieniauti. 
Valgėme, bendravome, žaidėme psi-
chologinius ir judrius žaidimus, run-
gėmės dėl prizų. Kas norėjo galėjo eiti 
į pirtelę. Sodyboje labai tylu, gražu, 
daug gėlių, todėl šiek tiek pavargę ir 
atsipalaidavę, visi nuėjome pailsėt. 
Ankstų rytą visi gerai pailsėję, drau-

giškai pradėjome virti žuvienę iš žu-
vies, kurią sugavo mūsų vyrai, folijoje 
kepėme bulves su lupenomis ir lašinu-
kais. Valgiai buvo išties labai gardūs. 
Pavalgę ir susitvarkę visi padėkoję 
svetingiems šeimininkams, išvykome 
namo. Buvome visi geros nuotaikos, 
pailsėję, mes patyrėme daug įspūdžių, 
sužinojome daug naujo, pasitarėme 
vieni su kitais rūpimais klausimais. 
Norime padėkoti savo pirmininkei 
Irinai, už šią pramogą ir lauksime kitų 
kelionių ir naujų įspūdžių.

Kelionė iš dalies finansuota iš Lie-
tuvos asociacijos „Gyvastis“ Klai-
pėdos skyriaus surinktų 2 proc. nuo 
GPM.

Žemyn upe...
Jurga ir Paulius  Šopiai, 
Lietuvos asociacijos “Gyvastis” 
Šiaulių skyriaus nariai

Liepos mėnesį „Gyvasties“ nariai 
iš įvairių Lietuvos vietovių suvažia-
vo į Perlojos miestelį, Varėnos rajo-
ne. Susitikimo tikslas - įveikti bai-
darėmis Ūlos ir Grūdos upes.

Vos susirinkus mes sužinojome, 
kad negali atvykti kelionių baida-
rėmis iniciatoriai, šio žygio organi-
zatoriai Nina ir Vladas. Tai buvo be 
galo liūdna žinia...

Susidėję daiktus į baidarių savi-

ninko Broniaus autobusiuką, paju-
dėjome link Rūdnios miestelio, iš 
kur ir prasidėjo mūsų maršrutas Ūlos 
upe.

Pasiskirstę po baidares, apsivilkę  
gelbėjimosi liemenes pajudėjome 
žemyn upe....

Pirmąją dieną nuplaukėme apie 
16 kilometrų. Apsistojome nuosta-
biame  pusiasalyje, kurį iš vienos pu-
sės riboja Ūlos upė, o iš kitos - Ūlos 
ežeras. Pasistatę palapines, uždegę 
laužą, vakarodami artimiau susipa-
žinome vieni su kitais. Bendraujant 
net nepastebėjome, kaip atslinko 
naktis. Nors mūsų kampanijos nele-
pino šiltas oras - lijo lietus, dulksna, 
bet nuostabūs  gamtos vaizdai, pui-

ki kompanija vertė nuolat šypsotis 
ir gerai leisti laiką. Vienį  gaudė 
žuvį krante, kiti spinigavo ežere, o 
likusieji smagiai šnekučiavosi šalia 
upės ir virdami košę ant laužo laukė 
draugų iš dializės.

Kitoje maršruto dalyje turėjome 
įveikti net 35 kilometrus upės  Ūlos 
pateiktų siurprizų-staigių posūkių, 
didelių akmenų, į upę suvirtusių me-
džių... Šį ruožą sėkmingai įveikėme 
per 6 valandas, o iš Broniaus sulau-
kėme daugybę komplimentų, jog šį 
ruožą perplaukėme gerokai greičiau, 
nei sveikieji keliautojai.

Susidėję daiktus į autobusiuką, 
per Zervynų kaimą pajudėjome link 
sodybos „Keružė“ prie Lavyso eže-
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ro. Apie Zervynų kaimą būtų gali-
ma parašyti atskirą aprašymą, bet 
paminėsime tik tiek, kad tai Res-
publikinės reikšmės architektūros 
paminklas, o 8 sodybos paskelbtos 
etnografinėmis.

Apsistoję sodyboje, pavakarienia-
vę, turėjome įvairių užsiėmimų-vie-
ni žaidė bilijardą, kiti žvejojo, pir-
ties mėgėjai kaitinosi pirtelėje.

Paskutinę dieną ištvermingiausių 
žygeivių laukė srauni ir akmenuota 
upė Grūda,o kas jautėsi pavargęs ir 
neplaukė  šia nenuspėjama upe, taip 
pat turėjo ką veikti: grybavo, uoga-
vo, ar pušų paūksmėje skaitė pamėg-
tą knygą. Taip turiningai leidžiant 
laiką, atslinko paskutinis vakaras, 
kada mūsų kompaniją sėdo prie at-

sisveikinimo stalo.
Baigiant pasakojimą, vertėtų pa-

minėti dar daug  prisiminimų, tai 
puikų  mūsų komandos sutarimą, 
nuoširdumą, pagalbą vieni kitiems. 
Aurikos ir Aušros komandos darbų 
paskirstymą, Algirdo gardžią sriubą, 
Mariaus kelio rodymą upėje, Ugnės 
virtą košę, stiprių savanorių pagal-
bą, Lauros rūpinimąsi sušalusiais... 
Bet  graudu pasidarė paskutinį vaka-
rą, kai mums trūko Ninos ir Vlado. 
O jie mums ir staigmenų paruošė 
atsisveikinimui. Jų vardu Ugnė, 
Aurika ir Aušra visus dalyvius ap-
dovanojo medaliais, kurių juostelės 
reiškia: raudona-naujokas, žalia- 
daugiametis, o balta-ne pirmus me-
tus plaukiantis „Gyvasties“ narys, o 

kitoje medalio pusėje besišypsančio 
dalyvio fotografija. Visiems daug 
džiaugsmo ir juoko suteikė Ninos ir 
Vlado padaryti diplomai–šaržai.

Ačiū Jums Nina ir Vladai!
Kad kiek buvo daug  juoko, links-

mų akimirkų, smagių prisiminimų 
iš šio žygio, širdyje visi supratome, 
kad tai jau paskutinis šio įsimintino 
nuotykio vakaras…

Taip pat dėkojame labiai draugiš-
kai, linksmai, vienas kitam begalo 
padedančiai ir besirūpinančiai ko-
mandai!

Iki pasimatymo!

Projektą remia Neįgaliųjų reika-
lų departamentas prie SADM.

„Gyvasties“ jauniausių 
narių stovykla Šventojoje
Jurgita Malinauskienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ narė

Rugpjūčio pradžioje Šventojoje  
buvo organizuojama transplantuo-
tų ir belaukiančių transplantacijų  
vaikų stovykla. Pagal projektą buvo 
suteikta nemokamai vaikui ir jį slau-
gančiam nakvynė bei pietūs, taip pat 
sudaryta puiki galimybė už papildo-
mą mokestį pabūti kartu ir kitiems 
šeimos nariams. Kasdien sutartu 

laiku vyko užsiėmimai su psicholo-
gu Anicetu Suchockiu. Grupiniuose 
užsiėmimuose noriai dalyvavo ma-
žiausieji „gyvastiečiai“ bei jų tėvai, 
kiti šeimos nariai. Vaikams labiau-
siai patiko šeimoms skirta užduotis, 
kai iš laikraščių teko „statyti“ namą, 
į kurį galėtų tilpti visa šeima. Labai 
azartiškai vyko aukcionas, kurio 
metu buvo „pardavinėjamos“ verty-
bės. Aršiausia kova ir brangiausiai 
nupirkta „gera šeimos narių svei-
kata“. Vaikai puikiai susitvarkė su 
pateiktomis loginėmis užduotimis, 
kurių pagalba lavinama atmintis.

Viskas buvo puikiai organizuo-
ta dėka nuostabios vadovės Aušros 

Degutytės, kuri kasdien rūpinosi ar 
visiems viskas gerai, nieko netrūks-
ta, ar patogus laikas užsiėmimams, 
pietums, pramogoms. 

Stovyklos metu visi dalyvaujan-
tys artimiau susipažino, dalijosi 
patirtimi, pasakojo apie savo ligą, 
kaip tai veikia vaiko kasdienį gyve-
nimą, kaip su visu tuo tvarkosi. Tai 
neįkainojama informacija, kurios 
nesuteiks gydytojas, nerasi knygose 
ar internete.

„Šiemet buvo tikros atostogos, 
nes buvome prie jūros“, - sako man 
septynmetis sūnus Benas. Ir jis tei-
sus - mūsų šeima pirmą kartą per ke-
letą metų turėjo galimybę visi kartu 
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pailsėti, atitrūkti nuo kasdienių rū-
pesčių. Už tai  esame dėkingi Lie-
tuvos asociacijai „Gyvastis“ , kurios 

nariais tapome po to, kai sūnui Be-
nui 2008m. buvo persodinta dalis 
tėčio kepenų.  

Projektą remia Neįgaliųjų reika-
lų departamentas prie SADM.                                                                                             

Pagyvenusių žmonių stovy-
kla įkvepianti optimizmo
Elena Mickevičienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Klaipėdos skyriaus narė

Saulėtą rugpjūčio 13-osios rytą iš 
visos Lietuvos kampelių suvažiavo-
me į Šventojoje suorganizuotą Lie-
tuvos asociacijos „Gyvastis“ ligo-
nių, sergančių inkstų ligomis ir jau 
su persodintais organais, stovyklą. 
Pirma diena buvo skirta susipaži-
nimui ir sužinojome, kad atvykome 
iš įvairių Lietuvos vietų, tai Elena 
ir Juozas iš Vilkaviškio, Zina ir Al-
donas iš Birštono, Adelė iš Kauno, 
Elena, Einutė, Romualdas ir Vikto-
ras iš Vilniaus ir aš Elena iš Rieta-
vo. Esame labai dėkingi stovyklos 
vadovei Aušrai Degutytei už mūsų 
sutikimą ir suorganizuotą nuostabų 
poilsį prie Baltijos jūros, už gerą ir 

skanų maitinimą. O kokia gi stovy-
kla be mokymų? Jus mes atvažiavo-
me ne tik pabendrauti, bet ir sužinoti 
transplantacijų naujovių, kaip elgtis 
jau su turimais naujais organais, kad 
jie tarnautų ilgai ir gerai. Todėl mus 
kasdien konsultavo, mokė, stebėjo 
psichologas Anicetas Suchockis. Už 
nuoširdų bendravimą esame dėkingi 
šios nuostabiuos sielos žmogui. 

Ketvirtadienį nuo pat ryto sto-
vykloje jautėsi sujudimas, rinkosi 
žmonės paklausyti suorganizuotos 
paskaitos apie transplantacijas iš 
skirtingų kraujo grupių. Sulaukėme 
svečių iš Vilniaus, Santariškių ligo-
ninės, tai doc. Marius Miglinas ir 
nefrologė Loreta Vareikienė, kurie 
supažindino mus su kitų šalių trans-
plantacijų naujovėmis, paaiškino 
kaip vyksta visi šie darbai Lietuvo-
je. Susitikime taip pat dalyvavo Au-
dronė Buziuvienė  iš Nacionalinio 
transplantacijos biuro, kuri mums 
papasakojo kaip vyksta laukiančiųjų 
transplantacijos „eilės“ sudarymas, 

kiek laiko laukti ir kada galima ti-
kėtis naujo organo persodinimo. 
Audronė paminėjo, kad vidutiniškai 
transplantacijos tenka laukti apie 
3 metus. Tarp svečių buvo ir mūsų 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
prezidentė Ugnė Šakūnienė, kuri pa-
laikė gerą nuotaiką ir skatino visus 
nenusiminti, o gyventi. 

Kelias dienas pabendravę, sulau-
kėme atsisveikinimo vakaro. Greitai 
prabėgo tos kelios dienos būnant vi-
siems kartu. Bet deja, reikia grįžti į 
įprastą gyvenimą, prie kasdieninių 
vargų. Būtų labai smagu, kad būtų 
daugiau tokių žmonių kaip Aušra 
Degutytė, Ugnė Šakūnienė, Anicetas 
Suchockis, kurie daugiau tokių užsi-
ėmimų, tuomet daugiau būtų bendra-
vimo su savo likimo draugais. Todėl 
pasibaigus stovyklai visi išsiskyrė-
me su viltimi sugrįžti kitais metais.

Projektą remia Neįgaliųjų reika-
lų departamentas prie SADM. 

Paskaitą parėmė UAB „SK Partners“.                                                                                            
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Sergančių vaikučių 
konferencijoje aptarta 
vaikų raidos ypatumai
Aušra Degutytė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
tarybos narė, stovyklos vadovė

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 
šiais, Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 
organizavo konferenciją, skirtą ser-
gančių vaikučių tėvams, jų šeimos 

nariams. Kasmet konferencijai pa-
renkama diskusijoms  aktuali tema. 
Vienais metais diskutavome švie-
timo klausimais, galimybės gauti 
atitinkamą reabilitacinį gydimą sa-
natorijose, dėl sergančių vaikų inte-
gracijos į visuomenę. „Vaiko raidos 
ypatumai pagal skirtingas psicholo-
gines teorijas. Vaiko kūrybiškumas“, 
tokia šiemet konferencijai pasirink-
ta tema.

Šios konferencijos tikslas buvo 
supažindinti tėvus su vaiko, kaip as-
menybės, raidos etapais pagal skir-
tingas psichosocialines teorijas, kas 
leido tėvams geriau suprasti savo 
vaiką, rasti ir įtvirtinti tinkamą au-
klėjimo būdą, nuo mažens matyti 
jame asmenybę. Tėvai, auginantys 
neįgalų vaiką turi žinoti, kad ne-
priklausomai nuo to, turi vaikas 
negalią, ar yra sveikas, jam neiš-
vengiamai bus būdingi visi augimo, 
brendimo, saviraiškos etapai. Ser-
gančiųjų vaikų tėvai dažnai gerai 
išmano vaiko negalią, bet pamiršta 
apie augantį vaiko „Aš“. Konferen-
cijos metu patyręs psichologas Ani-
cetas Suchockis supažindino tėvus 
su raidos teorijomis, testų ir psicho-
loginių žaidimų metu tėvai geriau 
pažino savo vaikus. Buvo aptartos 
metodikos, kaip ugdyti vaikų kūry-
biškumą – vieną  iš tvirtos, subren-
dusios asmenybės pamatų. 

Kiekvienais metais vaikai ir jų 
tėvai laukia, kada vyks ši, tradici-
ne tapusi konferencija, kada galės 

susitikti su savo likimo draugais. 
Labai gaila, kad dalyvių skaičius 
būna labai ribotas. Bet galima pasi-
džiaugti tuo, kad pajūryje gyvenan-
tys, ar poilsiaujantys „gyvastiečiai“, 
mielai atvyksta pas stovyklautojus ar 
konferencijos dalyvius „į svečius“ 
pabendrauti ir paklausyti paruoštų 
pranešimų.

Visi, vykdami į konferenciją žino 
ir tikisi, kad bus suorganizuota pra-
moga vaikams. Šiemet į pagalbą vėl 
pasikvietėme „Atvirkštuko“ teatro 
aktorius. Pramoginė dalis buvo skir-
ta ne tik vaikams, bet ir jų tėvams. 
Reikėjo visiems šokti, dainuoti, 
vaidinti, muzikuoti. Mama Natalija 
virto grakščia katyte, vaikščiojančia 
ant stogų. Tėčiams teko pabūti ka-
minais, kuriuos valė kaminkrėčiais 
tapę vaikai. Tokia linksma ir nuošir-
di aktorių programa nepalieka abe-
jingų. Praeiviai šypsojosi, linguoda-
mi į taktą.

Matant besišypsančių ir linksmų 
vaikų veidus, net pasimiršta, kad jie 
turi sveikatos problemų. Visi kartu, 
jie tarsi eiliniai sveiki vaikai, ku-
rie moka džiaugtis gyvenimu, savo 
vaikyste. Tik tėvų rūpestis, ilgos 
diskusijos apie kiekvieno patirtį, iš-
gyvenimus, išduoda, kad šie vaikai 
kitokie...

Linkiu sveikatos vaikučiams ir 
stiprybės jais besirūpinantiems tė-
vams.

Projektą remia Neįgaliųjų reika-
lų departamentas prie SADM.                                                                                             

Trys dienos prie jūros 
Jelena Urbanovič, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Vilniaus skyriaus narė

Šventojoje susirinko grupelė žmo-
nių, kurios tikslas - bendravimas. 
Dažnai susišnekėti  trukdo skirtin-
gi charakterio bruožai. Kaip ben-
drauti su skirtingų tipų žmonėms? 
Bendravimas yra toks reikalingas 

tarp mūsų. Galime pasidalinti savo  
nuoskaudom ir džiaugsmu, kadangi 
esame likimo draugai. Kartais ten-
ka susidurti su asmenimis, kurie, 
siekdami savo tikslų, manipuliuoja 
žmonėmis. Mes pasirinkom tinkamą 
bendravimo būdą. Labai gerai lei-
dom laiką. Ypač maloni buvo išvyka 
į Orvidų sodybą¬¬ – muziejų. Visa 
tai įkūrė Kazimieras Orvidas, kuris 
iš Salantų ir miestelio apylinkių kar-
tu su sūnumis į savo sodybą vežęs 
įdomesnių formų akmenis, medžius 

ir kūręs iš jų paminklus bei įvairias 
skulptūras. Po šeimininko mirties, 
muziejumi rūpinosi jo sūnus Vilius, 
vienuolis pranciškonas – brolis Ga-
brielius. Sunku nupasakoti regėtą 
vaizdą ir patirtą įspūdį, tai reikia 
savo akimis pamatyt. Jūros gaiva su-
teikė mums stiprybės. Geros nuotai-
kos pasikrovėme suorganizuotuose 
dainų ir šokių vakaruose. Jūra,saulė 
ir draugų būrys, - tai nuostabios aki-
mirkos praleistos kartu. 
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Odos patikrinimas 
Vilkaviškyje
Ilona Masaitienė , 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Marijampolės skyriaus projektų 
koordinatorė 

Rugpjūčio 25 dieną,  Vilkaviškio 
dializės centro patalpose, Vilniaus 
Universiteto Santariškių klinikų 
gydytoja dermatovenerologė I. Ki-

sielienė priiminėjo dializuojamus 
ir transplantuotus žmones , kurie 
galėjo pasitikrinti savo odos būklę. 
Kiekvienas asmeniškai galėjo pa-
siklausti, pasikonsultuoti, pasitarti. 
Po odos patikrinimo gydytoja skai-
tė paskaitą apie saulės poveikį odai, 
UV spindulių poveikį ir kaip nuo 
jų apsisaugoti.  Plačiau sužinojo-
me apie odos vėžio gydymo būdus: 
chirurginį gydymą, radioterapiją ir 
vietinę terapiją. Sužinojome  kokiai 
žmonių grupei yra didesnė tikimy-
bė susirgti odos vėžiu. Odos vėžys 

– liga, kurią galima pastebėti akty-
viai apžiūrint savo odą. Gydytoja  
paragino visus, atsiradus neaiškiems  
apgamams,  ar pastebėjus kitus ne-
aiškiu odos darinius, pasitikrinti pas 
gydytojus specialistus, kurie, esant 
būtinybei, atliks diagnostinius tyri-
mus ir nukreips tolesniam gydymui.

Patikrinimą parėmė Vilkaviškio 
ir Marijampolės savivaldybės, taip 
pat LR Seimo nariai Algirdas But-
kevičius ir Albinas Mitrulevičius.

Kauniečiai džiaugiasi 
atradę vytelių pynimo 
džiaugsmą
Aušra Džiaugienė, 
KKNLD „Kauno Gyvastis“ narė 

Pynimas iš vytelių laikomas vie-
nu iš seniausių mums žinomų amatų.

Viena iš patraukliausių šio amato 
savybių tai, kad lengvai galima pa-
naudoti savo sugebėjimus ir pasida-
ryti gaminius pagal savo poreikius.

Pintų gaminių įvairovė visais lai-
kais buvo labai plati: nuo lopšių iki 

indų, nuo skrybėlių iki gyvenamų-
jų būstų, nuo krepšelio iki krepšių 
oro balionams, baldų kambariui ar 
sodui, kaip pavyzdžiui supamasis 
krėslas... Ech...

Ir koks džiaugsmas, kai tavo ran-
kose iš glėbelio vytelių atsiranda 
nuostabus gaminys.

Viso to galima išmokti, kai šalia 
yra didelę patirtį sukaupęs vytelių 
pynimo meistras. Būtent tokį meis-
trą, Rimantą Kranauską, ir surado 
„Kauno Gyvastis“ pirmininkė Irma 
Juodienė. Prasidėję vytelių pyni-
mo mokymai tęsis dar iki gruodžio 
mėnesio pradžios. Už tai pastovio-
ji grupelė „Kauno Gyvastis“ narių, 
kūrybiškai nusiteikusių entuziastų, 

nuoširdžiai dėkoja „Kauno Gyvas-
tis“ pirmininkei Irmai Juodienei, 
kad rūpinasi mumis! Taip pat nuo-
širdų AČIŪ tariam šauniajam Ri-
mantui, kuris sugeba savo stipria 
psichologija mus paskatinti, nura-
minti, kai mūsų menas rankose pra-
džioje gavosi suglebęs ir deformuo-
tas. Norisi nuoširdžiai pasidžiaugti 
mūsų pačių rankomis pagamintais 
šedevrais. Juk, kaip ten bebūtų, jie 
vienetiniai, jie mūsų! Šis užsiėmi-
mas leidžia ne tik kurti, gaminti, 
bet ir bendrauti tarpusavyje... Galiu 
drąsiai įvardinti tai, kaip savitarpio 
santykių sustiprinimo galimybę!

Projektą remia Kauno rajono sa-
vivaldybė.
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Ačiū, kad mums rašote

Kelionė į Europos 
Parlamentą 
Ieva Meškauskaitė, 
KKNLD „Kauno gyvastis“ narė

Lietuvos asociacija „Gyvastis“  
stengiasi įvairiais būdais skleisti in-
formaciją, kuri yra labai reikalinga 
norint skatinti visuomenę pakeisti 
požiūrį ir padėti sergantiems. Ieš-
kodami rėmėjų ir skleisdami savo 
idėjas politikos srityje, sulaukėme 
atsako tik iš vienintelio gerbiamo 
europarlamentaro Leonido Donskio. 
Galiausiai, netikėtai gavome ir labai 
malonų kvietimą -  atvykti į Europos 
Parlamentą. 

Kelionės trukmė tesėsi visą savai-
tę. Šios išvykos organizatoriai nutarė 
mus supažindinti ne tik su Briuseliu, 
kuriame įsikūręs Europarlamentas, 
bet taip pat ir dar su penkiais mies-
tais: Praha, Briuge, Amsterdamu, 
Liubeku ir Kyliu. 

Kelionė prasidėjo šeštadienio va-
karą, kuomet aš, Vilma, Julius ir In-
drė, kartu su visa grupe pajudėjome 
Prahos link. Jau sekmadienį turėjome 
galimybę pasigerėti didinga  Prahos 
architektūra, susipažinti su kerinčiu 
miestu bei pamatyti garsiuosius gro-
jančius fontanus. Kad ir kaip būtų gai-
la, pirmadienį teko pajudėti Briuselio 
link, tačiau mintys apie Prahą dar il-
gai skraidžiojo autobuse. Tik atvykus 
į Briuselį akį patraukė miesto ritmas. 
Žmonės rimti, bet kartu ir laimingi, 
nors skuba, jų veido išraiška pakili. 
Jau antradienio ryte atvykome į Eu-
roparlamentą. Buvome šiltai ir malo-
niai pasitikti paties europarlamentaro 
L. Donskio. Jis papasakojo mums 
apie Europarlamento veiklą, struktūrą 
bei funkcijas. Mielai pasidalijo savo 
patirtimi bei žiniomis, atsakė į visus 
mums rūpimus klausimus. Po šios 
puikios paskaitos, europarlamenta-
ras visiems kelionės dalyviams įtei-
kė savo minčių ir aforizmų knygelę 
„Mažasis patirties žemėlapis“, kuri 
labai pradžiugino visus keliauninkus. 
Asociacija „Gyvastis“ taip pat ne-
pamiršo padėkoti europarlamentarui 
ir įteikti smulkią dėkingumo dova-
nėlę. Apžiūrėję Europos Parlamento 
pribloškiančius rūmus ir pasisėmę 
didelį bagažą žinių, išvykome į kitą 
Belgijos miestą – Briugę. Nors šis 
miestas savo dydžiu neprilygsta Pra-
hai ir Briuseliui, tačiau savo grožiu 
juos tikrai pranoksta. Visus sužavėjo 
Briugės senamiestis, kupinas šiltos ir 
jaukios nuotaikos bei savo grožiu ir 
dvasia kerinti aplinka. Grįžus atgal į 
Briuselį turėjome daugiau laiko jį pa-
žinti. Aplankėme pagrindinę aikštę, 
pamatėme garsiąją Briuselio skulp-

tūrą „Sisiojantis berniukas“, taip pat 
karaliaus rūmus bei atomiumą. 

Kelionės metu netrūko ir staigme-
nų. Trečiadienio ryte prieš keliaujant 
į Amsterdamą, kelionės organizato-
riai pranešė, jog aplankysime Keu-
kenhof‘o gėlių parką bei paplau-
kiosime Amsterdamą garsinančiais 
kanalais – europarlamentaro L. Dons-
kio dar viena dovana keliauninkams. 
Tik įžengus į Keukenhof‘o parką 
mus sutiko tikra pavasario spalvų 
gama. Iš po žiemiško Lietuvos oro 
pamatyti jau senai prabudusią gam-
tą buvo ne tik nuostabu, bet ir gera. 
Įvairiaspalvės gėlės ir kerinti aplinka 
suteikė ne tik energijos, bet ir pačios 
geriausios nuotaikos. Atvykę į Ams-
terdamą ir turėdami visą dieną laisvo 
laiko galėjome pasimėgauti vaizdais, 
kuriuos matėme plaukdami kanalais, 
pasivaikščioti miesto gatvelėmis ir 
aplankyti Van Gogo muziejų. Kad ir 
kaip būtų smagu, teko judėti į Vokie-
tiją, Liubeko link. Kadangi Liubeke 
mus pasitiko lietus, sąlygos apžiūrėti 
miestą buvo ne pačios geriausios, ta-
čiau kai kurie pastatai tikrai labai pri-
minė Prahą. Neilgai trukus išvykome 
į Kylį, kuriame mūsų laukė keltas, 
turėsiantis plukdyti visus keliaunin-
kus į gimtinę. Štai ir baigėsi mūsų 
kelionė.

Proga aplankyti Europos Parla-
mentą ir visus šiuos miestus ne tik 
praturtino žinias, bet ir paliko labai 
šiltų bei įsimintinų akimirkų, kurios  
išliks atmintyje ilgam. Pokalbiai apie 
donorystę su keliauninkais, galbūt 
paskatins prisiminti šią temą ateity-
je, prisidėti ir pagelbėti sergantiems 
ar papasakoti ir paskatinti savo arti-
muosius užpildyti donoro kortelę. 

Dėkojame Seimo nariui
   

Ilona Masaitienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Marijampolės skyriaus projektų 
koordinatorė 

Visų Lietuvos asociacijos „Gy-
vastis“ Marijampolės skyriaus 
žmonių vardu norime padėkoti, 
marijampoliečiui, gerbiamam Lie-
tuvos respublikos Seimo nariui Al-
binui Mitrulevičiui, kuris neliko 
mums abejingas. Paprašius Seimo 
nario paramos, mes ją labai grei-
tai gavome, todėl galėjome savo 
žmonėms nupirkti ir išdalinti jiems 
kasdien taip reikalingą kalcio kar-
bonatą. Dėkojame už greitą ir ma-

lonų priėmimą, už supratimą, už 
apsilankymą Marijampolės dializės 

centruose ir pabendravimą su mūsų 
žmonėmis. 
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Iš spaudos

Dvi dienos po istorinės 
širdies persodinimo 
operacijos: 3 mėnesių 
kūdikio būklė stabili, svarbi 
kiekviena akimirka

 
http://www.15min.lt
Violeta Grigaliūnaitė, 2012 birželio 29 d. 

Prieš dvi dienas Santariškių kli-
nikose širdies transplantaciją išgy-
venusio vos 4 kilogramus sveriančio 
3 mėnesių kūdikio būklė stabili. Ta-
čiau medikai, tyliai džiaugdamiesi, 
kad kol kas viskas eina pagal gerą-
sias prognozes, primena – svarbi 
kiekviena diena.

Šiam kūdikiui buvo labai anksti 
diagnozuotas ketvirto laipsnio šir-
dies nepakankamumas ir nuo pat pir-
mos gyvenimo dienos iki transplan-
tacijos jis buvo gydomas Santariškių 
klinikų Širdies chirurgijos centre. 
Širdelė kūdikiui buvo atgabenta iš 
Latvijos.

Medikams ši operacija buvusi iš-
ties unikali, kadangi iki šiol tokiam 
mažam pacientui širdies jiems dar 
neteko persodinti. Iš viso širdies 
persodinimai yra atlikti 6 vaikams, 
tačiau visi buvo vyresni už mažąjį 
šios savaitės pacientą. Širdies trans-
plantacijos laukia dar 3 vaikai.

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“, 
siekiančios, kad atsirastų daugiau 
organų donorų, tarybos narė Aušra 
Degutytė teigė nepastebėjusi, jog 
pastaruoju metu artimiesiems būtų 
sunkiau priimti sprendimus paau-
koti žuvusiųjų organus, situacija esą 
itin nesikeičia, žmonėms niekada 
nebuvo labai lengva apsispręsti dėl 
organų donorystės. Iš visų tų, kurie 
galėtų būti donorais, paprastai tik 
trečdalis jais tampa – vieni jais ne-
tampa dėl medicininių priežasčių, 
kiti dėl artimųjų prieštaravimo.

„Prieš 5-7 metus žmonės bijodavo 
net kalbėtis apie organų donorystę. 
Žmonės vaikosi mitų, o jų nemažai 
sukuria ir pati žiniasklaida. Jeigu 
kažkas parašo, kad dingsta žmonės 
tikriausiai dėl organų donorystės, ta 
baimė labai greitai pasėjama. O tas 
įdirbis, kad įrodyti žmonėms, jog 
donorystė nėra susijusi su kažkuo 
tokiu, sunkiai pasiekiamas. Tačiau 
paskutiniais metais jaučiame, kad 
žmonės žino daugiau apie šią sritį“, 
– kalbėjo A.Degutytė.

Buvęs seniūnas savo inkstą 
padovanojo sergančiam 
sūnui
http://www.silokarcema.lt
Ligita Lileikytė, 2012 birželio 26 d.

Buvęs Rusnės seniūnas, rusų kal-
bos mokytojas bei šaškių-šachmatų 
klubo pirmininkas Voitechas Deniu-
šas tapo inksto donoru savo 37 metų 
sūnui Igoriui.

Taip jau gyvenimas susiklostė, 
kad vyriausiai atžalai Igoriui prieš 
trejus metus atsakė inkstas. 

“Mano kraujo grupė - A(II), o 
sūnaus - B(III). Nerimavau tik dėl 
vieno - kad dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių vis dėlto donoru tapti ne-
galėsiu”.

Ši daryta inksto transplantaci-
ja jau trečioji Lietuvoje ir Baltijos 
šalyse, kuomet yra nesuderinamos 
kraujo grupės. Visos kitos buvo sė-
kmingos.

“Šiandien jaučiuosi taip, lyg po 
apendicito operacijos. Džiaugiuo-
si, kad galėjau tapti donoru. Mano 
svajonė yra tokia, kad giminės paci-
entų lauktų, o ne atvirkščiai. Noriu 
paskatinti pasinaudoti suteikta gali-
mybe ir drąsiai, nė neabejojant tapti 
donorais”.

Širdies persodinimas: 
25 metai stebuklų

 
http://www.15min.lt
Dovilė Jablonskaitė, 2012 liepos 9 d.

Pirmoji Lietuvoje transplantuo-
ta širdis plakė du mėnesius. Nuo to 
laiko praėjo 25 metai. Per juos šalies 
chirurgai pasiekė neįtikėtinai daug. 
Prieš savaitę atlikta širdies perso-
dinimo operacija trijų mėnesių kū-
dikiui ne tik įžiebė viltį kauniečių 
Lisinskų šeimai, bet ir tapo dar vie-
nu svarbiu įvykiu Lietuvos širdies 
transplantacijos istorijoje.

Atlikdami širdies transplantaciją 
mažajam Alantui Vilniaus univer-
siteto ligoninės Santariškių klinikų 
medikai vėl pademonstravo aukš-
čiausią meistriškumo lygį.

„Tai – milžiniškas laimėjimas 
Baltijos šalyse ir toli į Rytus, – kole-
goms komplimentų negailėjo vienas 
garsiausių Lietuvos širdies chirurgų, 
profesorius Vytautas Jonas Sirvydis. 

Medikai kovą už organų 
donorus pralaimi prieš 
artimųjų valią

 
http://lsveikata.lt 
Zita Katkienė, Šiaulių ligoninė, 
2012 liepos 12 d.

Vienas potencialus donoras gali 
išgelbėti septynių sunkiai sergančių 
žmonių gyvenimą ar pagerinti jo ko-
kybę. Per pirmąjį šių metų pusmetį 
Respublikinės Šiaulių ligoninės 
Chirurginės reanimacijos ir intensy-
viosios terapijos skyriaus medikai į 
Lietuvos transplantacijos biurą krei-
pėsi keturis kartus – keturi skyriaus 
pacientai buvo rengiami organų do-
norystei. Deja, potencialių donorų 
organai neatgimė naujam gyveni-
mui, nors jų laukė ne tik Nacionali-
nio transplantacijos biuro specialis-
tai, po pirmo gydytojų konsiliumo, 
konstatavusio paciento galvos sme-
genų funkcijos išnykimą, atvykę į 
ligoninę. Jų laukė ir recipientai – 
sunkiai sergantys žmonės, kuriems 
donoro organas dovanotų gyvenimą. 
Medikai, diagnozavę galvos smege-
nų funkcijos išnykimą, kelias paras 
medicinos įrangos pagalba saugoja 
organus donorystei. Artimųjų ar pa-
ties paciento valia ypač gerbiama, 
kai organų donorystei jie prieštarau-
ja.

Nacionalinio transplantacijos biu-
ro koordinatorė Šiaulių ligoninėje, 
Chirurginės reanimacijos ir intensy-
viosios terapijos skyriaus gydytoja 
anesteziologė reanimatologė Stasė 
Sergedaitė sako, jog ruošiama daug 
daugiau donorų, tačiau daug dažniau 
labai sunkus, atsakingas ir kruopštus 
medikų darbas veltui – potencialius 
donorus artimieji laidoja. Į žemę už-
kasami ir organai, galėję ne vienam 
žmogui padėti gyventi.

Prireikė penkerių metų 
susitaikyti su liga
Žurnalas „Šeimininkė“
Violeta Gustaitytė, 2012 rugpjūčio 24 d.

Alytiškė Vida Bieliūnaitė dar tik 
pradeda atsigauti po inksto persodi-
nimo operacijos. Nors po transplan-
tacijos kilo komplikacijų ir ilgokai 
teko gydytis ligoninėse, Vida džiau-
giasi gyvenimu su donoro inkstu: 
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nebereikia būti priklausomai nuo 
kas antrą dieną atliekamų nelengvų 
dializės procedūrų. 

Kai užklupo liga, V. Bieliūnaitės 
gyvenimas, rodos, apsivertė aukštyn 
kojomis. Tuomet jai buvo dvidešimt 
dveji. Teko kardinaliai keisti gyve-
nimą.

 „Patyriau didžiulį stresą: labai 
norėjau dirbti, o dėl ligos negalėjau, 
– apgailestauja V. Bieliūnaitė. – Su-
sirgti jaunam – didelis šokas. Juo la-
biau kai supranti, kad liga – visam 
gyvenimui. Buvo labai sunku. Pri-
reikė penkerių adaptacijos metų, kad 
priprasčiau prie ligos, kitokio gyve-
nimo būdo.“ 

Į dializės procedūras Vida eidavo 
kaip į darbą – kas antrą dieną ir laukė 
donoro inksto. Apsidžiaugė, kai atsi-
rado tinkamas. Operacija pavyko, ta-
čiau praėjus ketveriems metams jos 
organizmas svetimą inkstą atmetė. 
Šį kartą V. Bieliūnaitei dializės pro-
cedūros truko septyniolika metų, kol 
atlikta antroji inksto transplantacija..

Nors Vidos savijauta pagerėjo vi-
sai neseniai, grįžusi namo pirmiau-
sia ėmė rūpintis kitais panašaus 
likimo žmonėmis. V. Bieliūnaitė – 
Alytaus apskrities ligonių, susijusių 
su organų persodinimu, visuomeni-
nės organizacijos „Dalia“ pirminin-
kė. 

„Palaikymo, paramos ypač reikia 
neseniai susirgusiems žmonėms, – 
tvirtina Vida. – Turiu patirties, ži-
nau, kaip jie jaučiausi, kaip galiu 
padėti. Gyvename vienas kitą palai-
kydami.“ 

Su donoro širdimi gyvenan-
tis Rimvydas Vekerotas: 
„Už laimėtą gyvenimą 
reikia atidirbti“ 
http://www.15min.lt
Rasa Pekarskienė , 2012 rugsėjo 18 d. 

Rimvydas Vekerotas iš savo 44 
metų jau šešerius gyvena su perso-
dinta širdimi. Iki ligos apie organų 
donorystę jis nežinojo nieko, o šian-
dien jis yra aktyvus asociacijos „Gy-
vastis“ renginių dalyvis – ne tik ska-
tina donorystę, bet ir drąsiai siekia 
sportinių varžybų medalio.

Iki to lemtingo gripo R.Vekerotas 
niekada nebuvo rimtai susirgęs. Kai 
po persirgto gripo savijauta ėmė 
blogėti ir vyras pateko į ligoninę, 
paaiškėjo, kad virusas taip pakenkė 
širdžiai, kad jos pagydyti nepavyks 
– belieka transplantacija. Susirgęs 
širdies liga, vyras iškentė visus gy-
dymo etapus – širdies stimuliatorių, 
dirbtinę širdį ir transplantaciją.

Su dirbtine širdimi vyrui teko 
susigyventi ir gyventi: „Ant peties 
pakabintas birbia dirbtinės širdies 
aparatas, ant rankų sūpuoju sūnų, iš 
buteliuko maitinu, dainas dainuoju.“

Su persodinta širdimi gyvenantis 
vyras nevengia sportuoti, pabėgioti 
su ištikimu kompanionu Bartu – la-
bradorų retriverių veislės šunimi.

„Bet man patinka bėgioti, ir pa-
stebėjau, kad jaučiuosi daug geriau, 
stiprybės daugiau atsirado“, – džiau-
gėsi R.Vekerotas. 

Šią vasarą R.Vekerotas dalyvavo 
Apeldorne (Nyderlandai) vykusiose 
žmonių su transplantuotais organais 
žaidynėse. Porą mėnesių savaran-
kiškai, be jokių trenerių pagalbos, 
treniravęsis Rimvydas varžėsi 100 
m bėgimo rungtyje. Iš aštuonių savo 
amžiaus grupės dalyvių (35–44 me-
tai) jis buvo pats vyriausias, bet at-
bėgo penktas. 

Kalbėdamas apie donorystę 
R.Vekerotas mėgsta kartoti: „Nelo-
šiu loterijoje, nes savo milijoną jau 
išlošiau.“ Taip jis vertina dovaną, 
kurią gavo iš donoro artimųjų.

– Iki šiol Lietuvoje atliktos 106 
širdies transplantacijos, iš jų Vilniu-
je – 81. Šiuo metu širdies persodini-
mo operacijos laukia 22 žmonės.

Po dviejų inksto 
persodinimo operacijų ke-
lionė svajonės link tęsiasi
„Bičiulystė“, 2012, Nr.39
Aldona Deltuvaitė

25-metė Indrė Čergelytė – gyve-
nimo džiaugsmu spinduliuojanti, 
optimistiškai į pasaulį žvelgian-
ti, savo pavyzdžiu kitus įkvepianti 
M.Romerio universiteto magistran-
tė. Žvelgdamas į nuolat besišypsan-

čią merginą net neįtartum, kad jai 
teko išgyventi ne tik du hemodiali-
zių kursus, bet ir dvi inksto persodi-
nimo operacijas. 

Indrė Čergelytė mokosi, dirba, 
džiaugiasi gyvenimu.

Dažnai net nesusimąstome, ko-
kias pasekmes gali sukelti viena ar 
kita infekcinė liga, todėl neretai per 
mažai dėmesio kreipiame į gydytojų 
nurodymus ar net bandome pasveikti 
eidami į darbą. Raudoniuke vaikys-
tėje susirgusios pakruojiškės Indrės 
Čergelytės tėvai gydytojų patarimų 
neignoravo – darė viską. 

Artėjančio šimtadienio kartu su 
klasės draugais nekantriai laukusi 
Indrė šventinį rytmetį pabudo kaip 
nesava – visas jos kūnas buvo suti-
nęs. Tačiau mergina vis dėlto surizi-
kavo ir į mokyklą nuėjo. Deja, iškil-
mingo renginio pabaigos nesulaukė 
– tiesiai iš šimtadienio tėvai ją išve-
žė į Panevėžį. 

Vos 3 mėnesius trukusias hemodi-
alizės procedūras nutraukė netikėtas 
skambutis iš Vilniaus. Ir operacija, 
ir pooperacinis laikotarpis – viskas 
ėjosi labai sklandžiai. Praėjus 3,5 
metams po inksto persodinimo ope-
racijos merginai vėl teko grįžti prie 
dializės procedūrų.

Po metus trukusių dializės proce-
dūrų, kai atlikta antroji inksto trans-
plantacija.

Šie metai I.Čergelytei labai svar-
būs – tai paskutiniai sudijų metai, 
jos laukia mokslinis darbas magis-
tro laipsniui apginti. Ilgai svajoju-
si apie medikės darbą ir galimybę 
padėti sergantiems žmonėms, bai-
gusi bendrosios praktikos slaugos 
mokslus, mergina dabar gilinasi į 
sveikatos ugdymo specializaciją. In-
drė nesisieloja dėl sveikatos būklės 
padiktuoto pokyčio – pati slaugyti 
ligonių ji negalėtų, tačiau mielai už-
siims sveikatos švietimu. Jau dabar 
ji sėkmingai tai daro „Gyvasties“ 
asociacijos narių susibūrimuose. 
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Iškilus klausimams kreipkitės el. paštu
virginija@nsis.lt

arba tel.
8 663 71454

VšĮ „Neįgaliųjų socialinių įmonių sąjunga“
yyra pelno nesiekianti viešoji įstaiga, vienijanti 20 

neįgaliųjų socialinių įmonių, kuriose dirba apie 1000 įvairią 
negalią turinčių asmenų. Sąjunga vykdo aktyvias veiklas, 

skatinančias neįgaliųjų socialinių įmonių plėtrą, atstovauja jas 
valstybinėse institucijose, vykdo įvairius projektus, ugdančius socialinę 

atsakomybę ir didinančius įdarbinamų neįgaliųjų skaičių. 

Siekiant suteikti galimybę neįgaliesiems susirasti darbą, o darbdaviams – 
reikalingų darbuotojų, buvo sukurtas internetinis tinklapis 
www.galiudirbti.lt. Jame neįgalieji gali talpinti savo gyvenimo aprašymus, 
darbdaviai – darbo skelbimus. Tinklapyje galima rasti naudingų patarimų, 
aktualių naujienų. Tinklapis www.galiudirbti.lt veikia jau metus, per 
kuriuos padėjo sėkmingai įsidarbinti daugiau kaip 100 neįgaliųjų. 

Jūsų organizacija vienija neįgaliuosius ir vykdo veiklas, skatinančias jų 
integraciją ir užimtumą. Kviečiame tarp savo narių išplatinti informaciją 
apie galimybę registruotis tinklapyje www.galiudirbti.lt ir pamėginti 
susirasti dabą. Tinklapyje užsiregistravę neįgalieji turi galimybę talpinti 
savo gyvenimo aprašymus, taip pat peržiūrėti ten patalpintus darbo 
skelbimus, rasti naudingų patarimų, padėsiančių tinkamai pasiruošti 
darbo pokalbiui, teisinės ir kitokios informacijos aktualiais klausimais, 
įvįvairių naujienų.

Kadangi mūsų organizacijos vienas iš tikslų yra 
integruoti neįgaliuosius į darbo rinką,

siūlome bendradarbiauti ir šio tikslo siekti kartu. 


