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KVIEČIAME

sergančius reumatinė-
mis sąnarių ligomis, jū-
sų artimuosius, visus, 
kurie pasiryžę aktyviai 
priešintis šiai negaliai, 
burtis į bendrijas. Su 
mumis patirsite, kad 
esate ne vieniši, suži-
nosite, kaip gyventi ne-
prarandant vilties.
Skambinkite ir rašykite 
šiuo adresu:

LIETUVOS ARTRITO 
ASOCIACIJA, 
Prezidentė 
Ona Stefanija 
Telyčėnienė. 
Žygimantų g. 9, 
LT-01102 Vilnius.
Tel. (8 5) 2312249, 
mob. 8 675 280 89 
Faksas (8 5) 2123073, 
el. paštas: 
artritas@mail.lt
www.arthritis.lt 

Reumatinio pobū-
džio negalavimų pati-
ria kas šeštas Lietuvos 
gyventojas. Sunkiomis 
reumatinėmis ligomis 
serga apie ketvirtį mi-
lijono Lietuvos gyven-
tojų. 

G Y V E N I M A S   I R   A R T R I T A S

Pasaulinė artrito diena 
spalio 12 dieną pirmą kar-
tą buvo paminėta 1996 m. 
Helsinkyje, ją organizavo 
ARI (Internacionalinė ar-
trito organizacija), vėliau 
Jungtinių Tautų iniciaty-
va tęsiamas šios dienos 
minėjimas. Lietuvoje jau 
antrus metus organizuoja-
ma konferencija tema „Ju-
dėk ir tobulėk“. Konferen-
cija sukvietė daug svečių 
ir artrito organizacijų da-
lyvių. Esame dėkingi kon-
ferencijos globėjai LRS 
Sveikatos reikalų komite-
to narei Dangutei Miku-
tienei už suteiktą galimy-
bę organizuoti konferen-
ciją LR Seimo konferenci-
jų salėje, jautėmės pakylė-
ti ir šiltai sutikti, mūsų bu-
vo daug – 260.

Konferenciją modera-
vo LAA prezidentė Ona 
Telyčėnienė, ji trumpai 
apibūdino konferencijos 
turinį ir esmę, pabrėžė 
šia liga sergančiųjų sun-
kią kasdienybę, gyvenant 
su skausmu; primindama, 
kad judėjimas yra būtiny-
bė, jis yra tartum vaistas 
ir maistas. Visų dalyvau-
jančių vardu nuoširdžiai 
padėkojo konferencijos 
globėjai Dangutei Miku-
tienei, Seimo narei Agnei 
Zuokienei, Sveikatos ap-
saugos viceministrei No-
rai Ribokienei ir Asmens 
sveikatos departamento 
atstovėms, VLK prie SAM 
atstovėms, prof. habil. 

„JUDĖK IR TOBULĖK“
PASAULINĖ ARTRITO DIENA  - SPALIO 12-OJI          

dr.Algirdui Venaliui, NRD 
prie SADM atstovei, pra-
nešėjams, žurnalistams ir 
visiems svečiams už rodo-
mą dėmesį Pasaulinei ar-
trito dienai. 

Konferencijos daly-
vius pasveikino Seimo 
narė Dangutė Mikutienė, 
LR SAM viceministrė No-
ra Ribokienė. Seimo narė 
Agnė Zuokienė įteikė aso-
cijuotų narių aktyvystėms 
- Rokiškio rajono klubo 

„Artritas“ pirmininkei Al-
binai Bražiūnienei, Kauno 
žmonių, sergančių artritu, 
bendrijos pirmininkei Al-
donai Palionienei, Aukš-
taitijos regiono asociacijos 
„Artritas“ direktorei Biru-
tei Vanagienei ir Tauragės 
sergančių sąnarių ligomis 
bendrijos „Žingsnis“ pir-
mininkei Onai Kromelie-
nei- padėkos raštus.

Prof. habil. dr. Algirdas 
Venalis sveikinimo kalbo-

Dangutė Mikutienė, LRS Sveikatos reikalų komiteto narė, konferenci-
jos globėja, sveikina konferencijos dealyvius

Sveikina prof. habil. dr. Algirdas Venalis, VU Santariškių klinikų Reu-
matologijos centro vadovas
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je pabrėžė teisingą mūsų 
Asociacijos veiklos kryp-
tį ir bendradarbiavimą su 
reumatologais. Asociaci-
ja kartu  su specialistais 
siekia veiksmingų efekty-
vių sergančiųjų artritu gy-
dymo rezultatų panaudo-
jant naujos kartos biolo-
ginės terapijos vaistus, re-
abilitaciją, taip pat siekia, 
kad būtų parengta Naci-
onalinė artrito programa, 
padėsianti anksti diagno-
zuoti reumatines ligas, tai-
kyti kompleksinę medici-
nos ir socialinę pagalbą, 
taip užkirsdama kelią ne-
įgalumo reiškiniams pro-
gresuoti. Asociacija būda-
ma EULAR narė savo vei-
klą ir jos rezultatus prista-
to tarptautinėse konferen-
cijose ir kongresuose, tai 
svarbu siekiant geresnių 
sveikatinimo programos 
rezultatų.

Esame dėkingi prof. 
Irenai Butrimienei, VU Sa-
natariškių klinikų Reuma-
tologijos skyriaus vedė-
jai, už supažindinimą su 
modernios reumatinių li-

gų terapijos galimybėmis 
Lietuvoje. Iš profesorės 
pateiktos „sausos statisti-
kos“ matyti, kad sergan-
tieji reumatoidiniu artritu 
dėl ligos praleidžia vidu-
tiniškai 31,9 darbo dienas 
per metus (bendras popu-
liacijos nedarbingumo vi-
durkis yra 10,8 darbo die-
nų). Vien tik dėl tos ligos 
nedarbas Lietuvos ekono-
mikai kainuoja 350 mln. 
litų per metus. Net pusė 
nedarbingumo pažymų iš-
rašoma sergantiems kaulų- 
raumenų sistemos ligomis, 
nedarbingumas Lietuvai 
kainuoja apie 1,8 mlrd. 
litų – tai sudaro apie 2% 
šalies BVP. Siekiant page-
rinti esamą situaciją, sakė 
profesorė, priemonių yra, 
tačiau trūksta galimybių ir 
išdėstė pasiūlymus, kaip 
spręsti problemas.

Štai tie pasiūlymai:
1. Nacionalinės artrito 

programos rengimas.
2.  Reumatologinis 

įkainis turi būti propor-
cingas išlaidoms.

3. DEXA (kaulų tankio 

tyrimas) tikslinei pacientų 
grupei turi būti padengia-
mas iš ligonių kasų.

4. Centralizuotas reu-
matinių preparatų įsigiji-
mo būdas apriboja gydy-
mo prieinamumą ir nelei-
džia taikyti racionalaus in-
dividualizuoto gydymo. Jį 
būtina keisti.

5. Reabilitacinio gydy-
mo pritaikymo sunkumai. 
Gydymo įstaigų sutarty-
se su teritorinėmis ligonių 
kasomis turi būti numaty-
ta lėšų dalis sergančiųjų 
reumatinėmis ligomis pa-
cientų reabilitaciniam gy-
dymui, atsižvelgiant į lai-
kiną ir pastovų nedarbin-
gumą sukeliančių priežas-
čių dažnį.

6. Darant ilgalaikius 
su reumatinių ligonių gy-
dymu susijusius sprendi-
mus būtinas bendradar-
biavimas ir derinimas su 
Lietuvos reumatologų aso-
ciacija ir pacientų organi-
zacija Lietuvos artrito aso-
ciacija.

  Didžiausias pastarų-
jų metų pasiekimas – bi-
ologinė terapija(BT). Pra-
dėjus aktyvų gydymą li-

gos pradžioje, pasiekia-
ma gero klinikinio rezul-
tato, patologinio proce-
so stabilizacijos ir kitų or-
ganizmo sistemų pažeidi-
mo, tačiau išlieka ribotas 
biologinės terapijos priei-
namumas, nes nustatomas 
pigiausias variantas pagal 
tuo metu galiojančią spe-
cifikaciją. Nepakankamos 
galimybės skirti patį tinka-
miausią vaistą konkrečiam 
pacientui, nėra galimybių 
taikyti naujus biologinius 
vaistus skirtingu veikimo 
mechanizmu. Šie vaistai 
perkami centralizuotai ir 
labai ribojama jų speci-
fikacija.

Trumpai apie BT vaistų 
prieinamumą Baltijos ša-
lyse gydant reumotoidinį 
artritą, jaunatvinį idiopati-
nį artritą, ankilozinį spon-
dilitą, psoriazinį artritą.

Estijoje – gydoma 450 
ligonių arba 33 atve-
jai/100.000 gyventojų;

Latvijoje – gydoma 
230 ligonių arba 11 atve-
jų/ 100.000 gyventojų;

Lietuvoje – gydoma 
530 ligonių arba 17atve-
jų/100.000 gyventojų.

Konferencijos dalyviai Dainuoja kauniečių ansamblis "Viltis"
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Toliau buvo Kristinos 
Garuolienės, VLK prie 
SAM Vaistų kompensavi-
mo skyriaus vedėjos, pra-
nešimas „Reumatinėmis 
ligomis sergančių pacien-
tų gydymas: prieinamu-
mas ar inovacijos“. Pra-
nešimo plane dvi pagrin-
dinės temos:

1. Informacija apie 
PSDF biudžeto išlaidas ir 
pacientų priemokas kom-
pensuojamiesiems vais-
tams ir medicinos pagal-
bos priemonėms.

2. Informacija apie reu-
matinėmis ligomis sergan-
čių pacientų gydymą: pri-
einamumą ir inovacijas.

Aukščiausias PSDF 
biudžeto išlaidų vaistams 
ir medicinos pagalbos 
priemonėms kompen-
suoti lygis buvo pasiektas 
2009 metais, po to dėme-
sys sveikatai ir biudžetas 
mažėjo, nors naujai įtrau-
kiamų kompensuojamų-
jų vaistų A sąrašas au-
go. Sunkioms sąnarių li-
goms, tokioms kaip reu-
matoidinis artritas, anki-
lozinis spondilitas, pso-
riazinis artritas, sisteminės 
jungiamojo audinio ligos, 
gydyti skiriamų vaistų ba-
zinė kaina kompensuoja-
ma 80%, podgrai gydyti 
skiriamo vaisto Allopuri-
nolum bazinė kaina kom-
pensuojama 50% ir artro-
zei gydyti skiriamas tik 
Ibuprofenum, kurio ba-
zinė kaina kompensuoja-
ma 50%.

Didelė viltis - gydymas 
biologinės terapijos vais-
tais. Šiuo metu gydomų 
pacientų skaičius yra 539, 

o šio gydymo laukiančių 
yra 232 pacientai. Daug 
pateikta informacijos skai-
čiais ir grafiniais pavyz-
džiais, tačiau reumatinė-
mis sąnarių ligomis ser-
gantiems pacientams ne-
buvo aišku, kokie biolo-
ginės terapijos vaistai pa-
sieks, nes vis akcentuoja-
ma, kad jie labai brangūs 
ir gydymas brangus, turi-
me taupyti.

Apie naujoves aprūpi-
nant pacientus ortopedi-
nėmis priemonėmis kal-
bėjo Rūta Garšvienė, Or-
topedijos ir reabilitacijos 
paslaugų teikėjų asocia-
cijos prezidentė. Naujo-
vės nelabai nudžiugino, 
nes, pavyzdžiui, jei reika-
linga ortopedinė avalynė, 
būk malonus ir nuo liepos 
1 dienos mokėk 20% kai-
nos. Yra ir daugiau poky-
čių, kiekvienu atveju pa-
cientus informuoja šei-
mos gydytojas, nukreip-
damas pas traumatologą 
ar ortopedą. 

Klubo ir kelio sąnario 
endoprotezavimo aktuali-
jos – tai profesoriaus Alf-
redo Smailio, Kauno klini-
kų ortopedijos ir traumo-
tologijos skyriaus vedė-
jo, tema. Ji svarbi ir aktu-
ali sergantiems sąnarių li-
gomis, ypač artroze. Kiek 
sužinota naujovių ir aktu-
alijų. Visų neįmanoma ap-
rašyti, tačiau apsistosime 
prie svarbiausių.

Artroze serga visų etni-
nių grupių žmonės ir vi-
sose geografinėse vieto-
vėse, kiek dažniau mote-
rys  ir vyresni nei 65 me-
tų. Daugiau kaip 1/3 žmo-

nių, vyresnių kaip 45 m., 
skundžiasi sąnarių skaus-
mu ar išnykstančiu skaus-
mu po fizinio aktyvumo, 
bei giliu skausmu sąnary-
je. Manoma, kad artrozei 
atsirasti pagrindinė prie-
žastis yra genetiniai kau-
lo ir sąnarių formavimosi 
faktoriai. Klubo ir kelio są-
nario artrozė suaugusiems 
žmonėms sukelia skaus-
mą ir fizinę negalią. Tikė-
tina, kad vyresnių nei 55 
metai, sergančiųjų artro-
ze, gali svyruoti nuo 70% 
iki 80%, pagal sukeliamą 
fizinę negalią artrozė uži-
ma 8-tą vietą tarpe visų li-
gų. Vyresnio amžiaus pa-
cientai, sergantys artro-
ze, dar turi vieną gretuti-
nę patalogiją ar psichinės 
būklės sutrikimus iki 81%. 
Nuolat auga išlaidos artro-
zei gydyti dėl ilgėjančios 
gyvenimo trukmės. 2009 
metais priimtas sprendi-
mas kurti registrą sava-
rankiškai. Registro startas 
2011.01.01. Kam jo reikia 
Lietuvai? Tai komplikaci-
jų analizė, klubo, kelio ir 
peties sąnario endoprote-
zavimo registracija ir kt. 
Stambiųjų sąnarių endo-
protezvimas - viena iš sė-
kmingiausių operacijų or-
topedijoje: sumažina pa-
žeisto sąnario skausmus, 
atstatoma sąnario funkci-
ja, ekonomiškai efektyvus. 
Pasaulyje per metus atlie-
kama apie 2 milijonus ke-
lio bei klubo sąnario en-
doprotezavimo operacijų.

Apibendrindamas pro-
fesorius sakė: stambiųjų 
sąnarių endoprotezavimas 
- sparčiai besivystanti ša-

ka ortopedijoje. Endopro-
tezavimo technologijų to-
bulėjimas, minimaliai in-
vazinės metodikos, kom-
piuterinės navigacijos pri-
taikymas pagerina gydy-
mo rezultatus.

Sąnarių registras padės 
užtikrinti naudojamų im-
plantų kokybę bei geres-
nius gydymo rezultatus.

Laukiančių endoprote-
zavimo eilės yra per ilgos, 
laukti klubo sąnario ope-
racijos 2 metus – situcija 
taisytina.

Tikimės geresnio ben-
dradarbiavimo tarp aso-
ciacijų bei valstybinių ins-
titucijų. 

Kineziterapeutės Ligi-
tos Aučynienės tema „Ak-
tyvūs artrito gydymo me-
todai“. Pranešėja supran-
tamai išaiškino, kad ser-
gantiems sąnarių ligomis 
fizinis aktyvumas ypač rei-
kalingas. Išgirdome, kaip 
turėtume elgtis sergant os-
teoartritu ir reumatoidiniu 
artritu.

Osteoartritas – liga, ku-
rios eiga daug priklauso 
nuo paties paciento, to-
dėl labai svarbu jo moky-
mas, žinios apie ligą, tiks-
liniai fiziniai pratimai (ki-
neziterapija) ir kūno svo-
rio kontrolė. Tyrimais įro-
dyta, kad kūno svoriui su-
mažėjus 5 kg., osteoartri-
to rizika po 10 metų suma-
žėja 50%. Nejudrumas- 
viena didžiausių šių laikų 
epidemijų, siekiant page-
rinti savo būseną, suma-
žinti kūno svorį rekomen-
duojama kasdien 30 min. 
skirti fiziniams pratimams. 
Taikomas fizinių pratimų 
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kompleksas - tai lankstu-
mo, tempimo, jėgos ir ae-
robiniai pratimai. Fiziniai 
pratimai parenkami indi-
vidualiai, atsižvelgiant į 
žmogaus amžių, fizinį pa-
jėgumą, ligos sudėtingu-
mą ir kt. faktorius.

Reumatoidinis artritas 
- tai progresuojanti autoi-
muninė liga, kuriai būdin-
gas viso organizmo sąna-
rius išklojančio audinio 
uždegimas. Šis uždegi-
mas pakenkia sąnariams 
bei pažeidžia jų funkciją, 
sukelią skausmą, sustingi-
mą ir patinimą bei sąlygo-
ja negrįžtamus sąnario pa-
kitimus ir neįgalumą. Ser-
gančiajam taikomas kom-
pleksinis gydymas, suda-
roma komanda, į kurią 
įeina reabilitologas, kine-
ziterapeutas, ergoterapeu-
tas, psichologas, socialinis 
darbuotojas.

Kineziterapiautas re-
komenduoja, kad fizi-
niai pratimai neturi sukel-
ti didelio skausmo, prati-
mus reikia išmokti atlik-
ti ritmiškai, kontruoliuo-
jant judesių amplitudę, 
visi pratimai daromi lėtai, 
tik laipsniškai didinamas 
fizinių pratimų kartojimų 
skaičius. Jei reikia, suma-
žinti intensyvumą, dažnu-
mą. Vengti bėgimo, sunkių 
daiktų nešimo. Juk nesie-
kiame sportinių rezultatų, 
bet norime būti sveikesni.

Esame dėkingi prof. Jo-
lantai Dadonienei, LAA 
medicinos vadovei, už ak-
ciją „Pamokime artritui“.
Prieš konferenciją profe-
sorė pateikė EULAR/PA-
RE socialinei lygai, kaip 
Asociacija pritarė šiai ak-

cijai. Stovykloje „Gelbė-
kime savo sąnarius“ mo-
javome ir fotografavome, 
po to nuotraukas patei-
kėme į jų tinklapį, kuria-
me vienoje nuotraukoje 
yra 55534 dalyviai iš viso 
pasaulio. Toje nuotrauko-
je matyti ir mūsų mažytis 
taškelis, ir toje gausoje kai 
kurie iš mūsiškių įžiūrėjo 
ir save. Ši akcija sujungė 
sergančius ir sveikuolis. Ir 
mes konferencijoje palai-
kėme šią akciją ir pamo-
jome artritui.

Toliau tęsėme konfe-
renciją. Diskusijų me-
tu kylo iniciatyva raštu 
kreiptis į valdžios institu-
cijas dėl reumatinėmis są-
narių ligomis sergančiųjų 
gydymo biologinės tera-
pijos vaistais, reabilitaci-
nio gydymo, kompensuo-
jamų vaistų ir kt. (Skaity-
kite šiame numeryje)

Konferencijos pabaigo-
je atvykę artrito organiza-
cijų saviveikliniai kolek-
tyvai suorganizavo puikią 
meninę dalį „Dar pabūki-
me drauge...“

Lietuvos artrito asoci-
acijos prezidentė Ona Te-
lyčėnienė nuoširdžiai pa-
dėkojo pranešėjams už ži-
nias, už atsakymus į rūpi-
mus klausimus ir visiems 
konferencijos dalyviams 
už buvimą kartu. Dėko-
jo žurnalistams už publi-
kuotus straipsnius, inter-
viu per radiją ir konferen-
cijos transliaciją per tele-
viziją. 

 LAA informacija

LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto 
pirmininkui   
LR Sveikatos apsaugos ministrui
Valstybinės ligonių kasos direktoriui
2012-10-12 Nr. 91

Lietuvos artrito asociacijos respublikinės 
konferencijos „Judėk ir tobulėk“, skirtos 
Pasaulinei artrito dienai paminėti,  
vykusios 2012 m. spalio 12 d. Vilniuje, 

K R E I P I M A S I S

Lėtinėmis sąnarių ligomis Lietuvoje serga ketvirtis 
milijono gyventojų. Šios ligos sutrikdo   įvairaus am-
žiaus žmonių, taip pat  ir vaikų sveikatą.  Kiekviena 
šeima  vienaip ar kitaip nuo jų yra nukentėjusi ir dėl 
to artrito ekonominė našta visuomenei ir sergančiajam 
yra labai didelė. Lietuvoje tarp darbingo amžiaus as-
menų kaulų ir raumenų sistemos pažeidimai yra vieni 
iš pagrindinių priežasčių, lemiančių negalią ir sąlygo-
jančių  ankstyvą nedarbingumą. Šios ligos turi didelę 
įtaką darbingo amžiaus žmogaus produktyvumui. Ser-
gantieji reumatoidiniu artritu dėl ligos praleidžia vidu-
tiniškai 31,9 darbo dienas per metus, kai bendros po-
puliacijos nedarbingumo vidurkis yra 10,8 dienų. Vien 
tik dėl reumatoidinio artrito  nedarbas Lietuvos ekono-
mikai kainuoja 350 mln. litų per metus.

Dėl šių priežasčių reumatinės sąnarių ligos turi bū-
ti įrašytos kaip svarbios ligos šalia kitų 4 prioritetinių 
terapinių sričių - širdies ir kraujagyslių sistemos, onko-
loginių, psichiatrinių ligų ir traumų.

Prieš 12 metų klinikinėje praktikoje atsiradę biolo-
giniai vaistai padarė perversmą gydant reumatines li-
gas ir pacientų gyvenime. Lietuvoje lėšos biologiniams 
vaistams, perkamiems centralizuotu būdu, skirtos nuo 
2004 m. Nuo tada vis gerėjančio finansavimo dėka 
ženkliai išaugo pacientų skaičius, kurie gydomi bio-
loginiais vaistais ir šiuo metu jų skaičius viršija pen-
kis šimtus. Tačiau dabartinis centralizuotas vaistų įsi-
gijimo modelis, nuperkant tik pigiausią vaistą visiems 
naujiems pacientams, kai iš gydytojų ir pacientų atima-
ma teisė pasirinkti konkrečiai tam pacientui (pagal to 
paciento ir jo ligos pasireiškimo savybes) tinkamiausią 
vaistą   ir nėra galimybių keisti gydymą tais atvejais, 
kai nepasiseka pasiekti klinikinės remisijos, jeigu pir-
masis biologinis vaistas nebuvo efektyvus ar gerai to-
leruojamas, netenkina nei pacientų, nei gydytojų. Gy-
dymas neatsižvelgiant į konkrečią klinikinę situaciją  
vienu vaistu, nors ir šiek tiek pigesniu, nėra efektyvus 
lėšų naudojimas. Laiku paskyrus tinkamą gydymą bio-
loginiais vaistais pasiekiamas ligos pagerėjimas, užti-
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krinama ligos kontrolė, taip galima išvengti nedarbin-
gumo bei neįgalumo.

Ligos paūmėjimus lemia gydymo pertraukimai, kai 
vaistų pirkimo konkursas organizuojamas per vėlai ar 
nuperkamas nepakankamas vaistų kiekis.

Konferencijos delegatai, atstovaujantys Lietuvos ar-
trito asociacijoje vienijamiems devyniuose regionuose 
2 tūkst. žmonių, sergančių reumatinėmis sąnarių ligo-
mis, kreipiasi į Jus dėl šių sprendimų priėmimo.

1. Siekiant užtikrinti teisę į individualų ligonio gy-
dymą parenkant jam tinkamiausią (pagal kitas susiju-
sias su liga būkles, tokias kaip akių, inkstų, žarnyno pa-
žeidimai) terapiją, prašome biologinės terapijos vais-
tus, skirtus reumatoidiniam, juveniliniam, psoriatiniam 
artritui, ankiloziniam spondilitui, sunkiai psoriazei gy-
dyti, perkelti iš centralizuotai perkamų vaistų sąrašo į 
kompensuojamųjų vaistų sąrašą. Taip pat į kompensuo-
jamųjų vaistų sąrašą įtraukti visus ES ir Lietuvoje regis-
truotus biologinės terapijos vaistus.

Vadovaujantis 1998-12-21 Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 89/105/EEB dėl priemonių, susijusių 
su vaistų įtraukimu į nacionalinių sveikatos draudimo 
sistemų sritį, sprendimai turėtų būti pagrįsti ir eksper-
tų nuomone bei rekomendacijomis. Lietuvos pacien-
tai prašytų atsižvelgti į reumatinių ligų gydymo stan-
dartus ir peržiūrėti dabar galiojančią biologinių vaisti-
nių preparatų pirkimo tvarką bei būtinai užtikrinti gy-
dymo jais tęstinumą. Kiekvienas gydymo pertrūkis ve-
da link ligos paūmėjimo, nedarbingumo, hospitaliza-
vimo ir dėl to augančia išlaidų našta ligoniui ir valsty-
bei. Prašome, kad svarstant ir siūlant racionaliausius 
sprendimus dalyvautų Lietuvos reumatologų asociaci-
ja ir pacientų organizacija Lietuvos artrito asociacija.

2. Spręsti osteoporozės diagnostikos ir gydymo tvar-
ką, numatančią dabar vienintelio osteoporozę įrodan-
čio kriterijaus  kaulų mineralinio tankio atlikimo tikslin-
gumą, o esant būtinybei kaulų mineralinį tankį  nustatyti 
- DEXA tyrimą turėtų apmokėti Valstybinė ligonių kasa.  

3. Į kompensuojamųjų vaistų sąrašą įtraukti naujai 
atsiradusius preparatus reumatinėms ligoms gydyti: ne-
steroidinį vaistą nuo uždegimo – naprokseną/esome-
prazolį; o febuksosatą –sergančiųjų podagra gydymui. 
Išplėsti nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, skiriamų 
ankiloziniam spondilitui ir osteoartritui gydyti, sąra-
šą  ir kompensacijos dydį. Žinome, kad pastaroji liga 
yra pensinio amžiaus liga, kompensuojama 50 proc. 
ir tik dviejų tarptautinių pavadinimų vaistai, kurių var-
tojimas labai atsiliepia mūsų virškinimo traktui, kito-
kio pasirinkimo nėra, o ir tų pačių priemokoms didė-
jant kainos  auga.

4. Prašome, kad gydymo įstaigų sutartyse su terito-

rinėmis ligonių kasomis būtų numatyta   reumatinėmis 
ligomis sergantiems pacientams reabilitaciniam gydy-
mui skirta lėšų dalis atsižvelgiant į  laikiną ir pastovų 
nedarbingumą sukeliančių priežasčių dažnį.

5. Parengti nacionalinę artrito programą, siekiančią 
anksti diagnozuoti reumatines ligas, taikyti kompleksi-
nę medicinos ir socialinę pagalbą, taip užkertant kelią 
neįgalumo reiškiniams progresuoti. 

Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įsta-
tymą, vienas iš pagrindinių sveikatos sistemos princi-
pų yra asmens sveikatos priežiūros priimtinumas, pri-
einamumas ir tinkamumas, o pagal Lietuvos Respubli-
kos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstaty-
mą - kiekvienam pacientui turi būti suteikta kokybiška 
sveikatos priežiūra. Todėl vaistų skyrimas pacientams 
pagal ligos valdymo poreikius bei realių galimybių su-
darymas gauti adekvatų gydymą leistų užtikrinti paci-
entų teisių įgyvendinimą, kurį garantuoja Lietuvos Res-
publikos Konstitucija (53 str.).

Ona Stefanija
Telyčėnienė
Lietuvos artrito 
asociacijos prezidentė

Prof. Algirdas Venalis
Lietuvos reumatologų 
asociacijos  
pirmininkas
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Apie ligonių kasų tei-
kiamas ir planuojamas 
teikti e. paslaugas infor-
muoja Valstybinės ligonių 
kasos prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos (VLK) 
Informacinių technologi-
jų departamento direkto-
rius Justinas Vyšniauskas

 
Šiais laikais vis dau-

giau viešojo sektoriaus 
paslaugų teikiama interne-
tu. O kokias e. paslaugas 
teikia ligonių kasos?

Šiuo metu elektroni-
nių paslaugų vartotojai 
gali gauti šias ligonių ka-
sų paslaugas: 

– užsisakyti Europos 
sveikatos draudimo kor-
telę (ESDK),

– gauti pažymą, pa-
tvirtinančią asmens teisę 
į kompensaciją už medi-
cininę reabilitaciją ir sa-
natorinį (antirecidyvinį) 
gydymą, 

– pasitikrinti draustu-
mą privalomuoju sveika-
tos draudimu,

– gauti informaciją 
apie savo prisirašymą prie 
pirminės asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos, duo-
menis apie gydymo įstai-
gose suteiktas sveikatos 
priežiūros paslaugas, ku-
rių išlaidos buvo apmokė-
tos Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) 
lėšomis, bei jų kainas, su-
sipažinti su medicinos do-
kumentų įrašais apie nu-
statytas diagnozes, vais-
tinėse išduotus kompen-
suojamuosius vaistus, taip 
pat visą informaciją apie 

Žinoti sveika
LIGONIŲ KASOS TEIKIA VIS DAUGIAU E. PASLAUGŲ

asmens draustumą priva-
lomuoju sveikatos drau-
dimu.

Papasakokite plačiau 
apie būdą internetu pasiti-
krinti draustumą? Kaip at-
sirado ši paslauga?

Pasitikrinti savo draus-
tumą galima VLK interne-
to svetainėje (www.vlk.
lt), skyrelyje „Pasitikrinki-
te savo draustumą priva-
lomuoju sveikatos drau-
dimu“. Pakanka šio skyre-
lio skiltyje „Draudžiamo-
jo paieška“ įrašyti asmens 
kodą arba draudžiamojo 
asmens identifikacinį ko-
dą (DIK) ir galima sužino-
ti, ar esate apdraustas pri-
valomuoju sveikatos drau-
dimu, t. y. ar turite teisę į 
nemokamą gydymą, ku-
rio išlaidos kompensuoja-
mos PSDF lėšomis. Šiemet 
kas mėnesį apie 7500 as-
menų, apsilankančių VLK 
interneto svetainėje, pa-
sitikrina savo draustumą. 

Šią paslaugą sukūrėme 
2011 m. pabaigoje, ligo-
nių kasoms ir gydymo įs-
taigoms pradėjus naudo-
tis Draudžiamųjų registru. 
Tuomet paaiškėjo, kad pa-
sitaiko nedraustų privalo-
muoju sveikatos draudi-
mu asmenų, atvykstančių 
į gydymo įstaigas dėl pas-
laugų, kurios nemokamai 
teikiamos tik apdraustie-
siems. Juk gydymo įstai-
gai, sudariusiai sutartį su 
ligonių kasa, svarbu įsiti-
kinti, kad už pacientui su-
teiktas paslaugas bus su-
mokėta.

Pažymėtina, kad Drau-
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džiamųjų registre regis-
truojami visi nuolatiniai 
Lietuvos gyventojai – Lie-
tuvos piliečiai ir dirban-
tys užsieniečiai bei nepil-
namečiai jų šeimos na-
riai, jame fiksuojamas as-
menų apdraustumas ir ap-
draustumo galiojimo lai-
kotarpiai.

Na, o daugiau informa-
cijos apie savo privalomą-
jį sveikatos draudimą, sa-
vo draustumo istoriją ga-
lima rasti prisijungus prie 
Elektroninių valdžios var-
tų sistemos www.epaslau-
gos.lt. Kadangi joje patei-
kiama asmeninė informa-
cija, ji gali būti prieinama 
tik asmeniškai prisijun-
giant. Dažniausiai jungia-
masi per internetinės ban-
kininkystės sistemas, bet 
galima naudotis ir el. pa-
rašo sertifikatu.

Ar prisijungus prie sis-
temos www.epaslaugos.
lt galima gauti kokių nors 
duomenų apie savo svei-
katą, gydymąsi (pvz., ap-
silankymus pas gydytojus, 
diagnozę, skirtą gydymą, 
vaistus)? Ar daug žmonių 
naudojasi šia sistema? 

Prisijungę per Elektro-
ninių valdžios vartų por-
talą www.epaslaugos.lt ir 
naudodamiesi internetinės 
bankininkystės priemonė-
mis, jūs galite surasti įvai-
rios asmeninės informa-
cijos, taip pat ir apie jūsų 
apsilankymus pas gydyto-
jus, nustatytas diagnozes, 
suteiktų paslaugų įkainius 
(tiesa, paslaugos teikimo 
metu galiojančios kainos 
nurodomos balais), išduo-
tus kompensuojamuosius 
vaistus. 

Norėtųsi priminti, kad 

tai specialūs duomenys, t. 
y. įrašus į sistemą daro gy-
dymo įstaigos, o duome-
nys prieinami tik pacien-
tui asmeniškai. 

Beje, šių paslaugų var-
totojų nėra daug – kas mė-
nesį savo duomenis sis-
temoje pasitikrina apie 
1500 asmenų.

Dažniausiai e. paslau-
gos teikiamos tam, kad 
nereikėtų vaikščioti į įs-
taigas. Ar ir jūs siekėte to 
paties – kad greičiau ir 
paprasčiau būtų gauna-
ma informacijos, susipa-
žįstama su reikiamu do-
kumentu?

Praktiškai visos mi-
nėtos paslaugos trumpi-
na kelią iki reikiamos in-
formacijos gavimo. Tiesa, 
nors elektroniniu būdu ga-
lima užsisakyti ESDK, pa-
sitikrinti, ar tebegalioja tu-

rima, ar pagaminta užsa-
kytoji ir pan., pagamintą 
kortelę reikia atsiimti pa-
sirašytinai teritorinėje li-
gonių kasoje – tad reikia į 
ją atvykti. 

Ar kitąmet planuoja-
te diegti naujas e. paslau-
gas? Kokias?

Naujų paslaugų atei-
nančiais metais nenuma-
toma diegti, tačiau pla-
nuojama tobulinti jau tei-
kiamas e. paslaugas. No-
rėtume, kad draudžiamieji 
galėtų gauti daugiau nau-
dingos, lengviau supran-
tamos informacijos, pato-
gesniu formatu. Planuo-
jame sukurti bendrą ligo-
nių kasų teikiamų e. pas-
laugų portalą, kuriame bū-
tų pateikiama visa drau-
džiamiesiems aktuali in-
formacija. 

       VLK prie SAM inf.

Sąnario pakeitimo ar-
ba endoprotezavimo ope-
racija – chirurginis skaus-
mingų ir judesius ribo-
jančių sąnarių pažeidi-
mų gydymo metodas. Ir 
nors žmonės, nepaisant 
savo amžiaus ir gyveni-
mo būdo, nori visada išlik-
ti judrūs, smagūs ir links-
mi, sąnario susidėvėjimas 
dažnai visais atžvilgiais 
paveikia asmeninį gyve-
nimą. Darosi sudėtinga 
vaikščioti, vairuoti, o ga-
liausiai – ir stovėti.

Iš pradžių nežymius 
nepatogumus, kiek vėliau 

ir sunkius skausmus dėl 
susidėvėjusio sąnario iš-
gyvenantys žmonės vis tik 
turi galimybę savo gyveni-
mo kokybę pagerinti atli-
kę Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto lėšomis finan-
suojamą endoprotezavi-
mo operaciją. Dažniau-
siai tai yra sėkmingos chi-
rurginės procedūros, kie-
kvienais metais pasauly-
je atliekamos milijonams 
žmonių. Sąnario pakeiti-
mo operacija gali būti at-
likta praktiškai bet kuriam 
sąnariui, įskaitant klu-

bo, kelio, peties, alkūnės, 
čiurnos.

GERĖJANTI 
GYVENIMO KOKYBĖ
Apie teigiamus poky-

čius po sąnario pakeitimo 
operacijos galėtų papasa-
koti bene visi tai išgyvenę. 

Viena tokių – 65 metų 
pensininkė Angelė. Prieš 
metus atliktą kelio sąna-
rio operaciją moteris atsi-
mena kaip didžiausią ste-
buklą. „Paskutinieji metai 
iki operacijos buvo patys 
sunkiausi. Kankino nuo-
latiniai skausmai, dėl ku-

rių dienomis tiesiog ne-
galėdavau išeiti iš namų. 
Teko pamiršti mėgstamus 
užsiėmimus, keliones. Su 
didžiausia viltimi laukiau 
operacijos. Žinojau, kad 
blogiau būti tiesiog negali. 
Bet kad operacija iš naujo 
sugrąžins galimybę judėti 
lyg prieš gerą dešimtmetį – 
nesitikėjau. Dabar džiau-
giuosi ne tik aš, bet ir arti-
mieji – anūkai jau klausia, 
kada keliausime su rogu-
tėmis čiuožinėti nuo kal-
nų”, – prisiminimais dali-
nasi moteris.

Grįžimas į aktyvų gyvenimą – 
tik po endoprotezavimo operacijos
INFORMUOJA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SAM
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LAUKIANČIŲJŲ 
SĄNARIŲ 
ENDOPROTEZŲ 
MAŽĖJA
Remiantis statistiniais 

duomenimis, nuo 1999 
iki 2011 metų buvo pa-
teikiama kur kas daugiau 
prašymų endoprotezavi-
mo operacijoms, nei jų 
atliekama. Tik pastarai-
siais metais klubo sąnario 
operacijų atlikta bene tiek 
pat, kiek sulaukta prašy-
mų. Planuojama, kad arti-
miausiu metu taip pat ope-
ratyviai bus atliekamos ir 
kelio sąnario operacijos.

Lietuvoje sąnarių en-
doprotezavimo operaci-
jos atliekamos daugiau nei 
dvidešimtyje  ligoninių. 
Jose per visus 2011 me-
tus buvo atliktas rekordi-
nis pirminių klubo ir kelio 
sąnario operacijų skaičius 
– iš viso 6775. Tai tūkstan-
čiu daugiau nei 2010 me-
tais. Per 2012 metų tris ke-
tvirčius buvo atliktos 2540 
klubo ir 1567 kelio sąna-
rio operacijos. 

Ar eilėje sąnario endo-
protezo teks laukti pusme-
tį, ar keletą mėnesių, pri-
klauso ir nuo paties paci-
ento. Valstybinės ligonių 
kasos prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos (VLK) 
Sveikatos priežiūros or-
ganizavimo skyriaus vyr. 
specialisto Viliaus Petrė-
čio teigimu, pacientas tu-
ri teisę pasirinkti ligoninę, 
kurioje laukiančiųjų eilės 
yra trumpiausios, o pasi-
rinkusieji – pakeisti gy-
dymo įstaigą, matydami, 
kad kitoje ligoninėje ope-
racijos sulauktų greičiau. 
„Žmonės, kuriems reika-
linga operacija, patys turė-

tų būti atidūs ir pasirinkti 
tą gydymo įstaigą, kurioje 
operacija bus atlikta grei-
čiausiai. Eilės skiriasi ir dėl 
pačių ligoninių pajėgumo, 
ir dėl srauto pacientų, ku-
rie pasirenka konkrečią li-
goninę“, - sako V. Petrėtis.

LAUKTI TENKA NUO
MĖNESIO IKI TREJŲ 
METŲ
Kiekvieną mėnesį VLK 

specialistai atnaujina in-
formaciją, kiek laiko ku-
rioje ligoninėje tenka 
laukti sąnario pakeitimo 
operacijų. Laukimo tru-
kmė priklauso nuo atlieka-
mų operacijų skaičiaus ir 
pacientų pasirinkimo, ku-
rioje ligoninėje ir nuo ka-
da laukti.

2013 metų sausio mė-
nesio duomenimis, klubo 
sąnario endoprotezavimo 
operacijų trumpiausiai – 
5 mėnesius – teko laukti 
Biržų ligoninėje, o kelio 
operacijos Raseinių, Ma-
rijampolės, Telšių, Respu-
blikinėje Klaipėdos, Pane-
vėžio ir Klaipėdos univer-
sitetinėje ligoninėse atlik-
tos greičiau kaip per mė-
nesį.Nuo šių gydymo įs-
taigų labiausiai atitrūksta 
Šiaulių ligoninė, kurioje 
operacija gali būti atlikta 
praėjus net trejiems me-
tams po prašymo pateiki-
mo. Laukimo trukmė ne-
būtinai tokia pati išliks ir 
ateityje – ji gali ir trumpė-
ti, ir ilgėti.

Pasak VLK specialis-
tų, dažnai nutinka ir taip, 
kad į eilę sugrįžta tie pa-
cientai, kurie eilės tvar-
ka gavo sąnario endopro-
tezą, tačiau dėl tam tikrų 
priežasčių paskirtu laiku 

negalėjo operuotis. Pasi-
keitus teisės aktams nuo 
2012 metų rugpjūčio 31 
dienos pacientas turi tei-
sę tik vieną kartą vienerių 
metų laikotarpiu sugrįžti į 
eilę pagal savo pirminio 
prašymo datą. Toks paci-
entas patenka į eilės pra-
džią, nes jo pirminio pra-
šymo data būna ankstes-
nė už kitų. Taigi, nereikė-
tų stebėtis, kai eilė laiki-
nai pailgėja. 

Asmenys, įrašyti į ei-
lę sąnario endoprotezui 
gauti, bet iki 2012 metų 
rugsėjo 30 dienos atsisa-
kę numatytu laiku ope-
ruotis, turi teisę iki 2013 
metų rugpjūčio 31 dienos 
kreiptis į VLK dėl įrašymo 
į eilę operuotis. Tai labai 
svarbu, kadangi pacientai, 
kurie nesuskubs to pada-
ryti iki nurodytos datos, 
turės iš naujo stoti į eilę 
nemokamam endoprote-
zui gauti.

KOMPENSACIJOS
MOKĖJIMO TVARKA
Dar viena išeitis grei-

čiau atgauti judėjimo lais-
vę – įsigyti endoprotezą 
savo lėšomis. Jį įsigijęs pa-
cientas ne vėliau kaip per 
90 dienų VLK turi pateikti 
dokumentus kompensaci-
jai gauti: prašymą dėl są-
nario endoprotezo įsigiji-
mo išlaidų kompensavi-
mo, prašymą implantuo-
ti savomis lėšomis įsigy-
tą sąnario endoprotezą ir 
PVM sąskaitos - faktūros 
originalą. 

Šiuo metu kompen-
suojama dalis endoprote-
zo kainos: klubo sąnario 
– 1731 Lt, kelio sąnario – 
3274 Lt. 

OPERACIJOS 
ATLIEKAMOS 
KOKYBIŠKAI
Abejoti atliekamų ope-

racijų bei endoprotezų ko-
kybe nereikėtų. Jie per-
kami centralizuotai, da-
lyvaujant tarptautiniuo-
se viešuosiuose konkur-
suose. Gamintojams ke-
liami griežti reikalavimai: 
būtina pateikti mokslinių 
straipsnių apie siūlomą 
gaminį, atlikti klinikinius 
tyrimus ir pan. 

Pasitaiko atvejų, kai 
atliekamos ir pakartoti-
nės, kitaip tariant, revizi-
nės operacijos. Jų metu 
pakeičiami implantuoto 
protezo, kuris komplika-
vosi, vienas arba abu kom-
ponentai. Lyginant Lietu-
voje atliekamų revizinių 
operacijų skaičių su atlie-
kamomis kitose išsivys-
čiusiose šalyse, VLK spe-
cialistų teigimu, operaci-
jų bei protezų kokybės ly-
gis Lietuvoje labai aukštas. 
Jeigu išsivysčiusiose šaly-
se po pirminių klubo są-
nario operacijų atliekama 
10-15 proc. revizinių ope-
racijų, Lietuvoje tokių per 
2012 metų tris ketvirčius 
buvo atlikta apie 12 proc. 
Tuo tarpu kelio revizinių 
operacijų buvo atlikta vos 
3,5 proc., kai kitose šalyse 
atliekama apie 5-7 proc. 

Tik po sąnario pakeiti-
mo operacijos dauguma 
pacientų gali ilgesniam 
laikui užmiršti kankinan-
čius kasdienius skausmus. 
O gera savijauta ne vie-
nam leidžia gyventi visa-
vertį gyvenimą ir pajus-
ti gyvenimo džiaugsmą iš 
naujo.
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2012 m. lapkričio 2-4 
dienomis Ciuriche (Švei-
carija) vyko 15-oji EU-
LAR/PARE rudens konfe-
rencija. Konferencija kas-
met sukviečia  keletą šim-
tų delegatų, atstovaujan-
čių pacientams, sergan-
čių reumatinėmis sąnarių 
ligomis organizacijoms iš 
visos Europos. Šių metų 
konferencijos tikslas pa-
aiškinti ir nušviesti EULAR 
organizacijos strategiją iki 
2017 metų. Šiai temai  bu-
vo skirta pirmoji konferen-
cijos diena.

Antroji diena buvo 
skirta fizinio aktyvumo 
stokai  ir šiai problemai 
spręsti. Priminsime, kad  
EULAR organizaciją su-
daro trys dalys: specialis-
tų (reumatologų) organi-
zacija, sveikatos specialis-
tai (kineziterapeutai, ergo-
terapeutai ir kt.) bei paci-
entų, sergančiųjų reuma-
tinėmis sąnarių ir kaulų 
raumenų  ligomis, orga-
nizacijos.

Taigi, 2017 m. EULAR 
numatė tokius 7 strategi-
nius tikslus ir pristatė ru-
dens konferencijos metu:

- pirmas strateginis 

tikslas – mokslo žinių 
plėtojimas reumatinių li-
gų srityje;

- antras tikslas – moky-
mų organizavimas specia-
listams ir pacientams;

- trečias tikslas – kas-
metinio kongreso organi-
zavimas;

- ketvirtas tikslas – reu-
matinių ligų problemos iš-
kėlimas įvairiuose lygme-
nyse ir jai atstovavimas;

- penktas tikslas – vie-
nodų gydymo standartų 
sukūrimas ir įgyvendini-
mas visose  Europos ša-
lyse;

- šeštas tikslas – didin-
ti organizacijų matomumą 
visuose lygmenyse (vie-
šuose, politiniuose, soci-
aliniuose);

- septintas tikslas – 
bendravimas su naciona-
linėmis organizacijomis 
išlieka svarbus ir turi bū-
ti dar labiau stiprinamas. 

Šie tikslai atspindi 
kryptis, kuriose bus dau-
giausiai telkiama dėmesio 
ir žmogiškų išteklių bei lė-
šų jiems įgyvendinti.

Antroji konferencijos 
diena buvo skirta fizinio 
aktyvumo problemai, ka-

dangi fizinio aktyvumo 
stoka yra vienas iš svar-
bių veiksnių, skatinantis 
neįgalumo progresavimą. 
Konferencijos metu bu-
vo pristatytas dokumentas 
„EULAR kviečia veikti ska-
tinant fizinį aktyvumą tarp 
žmonių, sergančių reuma-
tinėmis  ir muskuloskelė-
tinėmis ligomis“. Mokslo 
žinios teigia , kad fizinis 
aktyvumas gali sumažinti 
reumatinių ligų pasekmes 
ir užkirsti kelią naujiems  
pažeidimams atsirasti. Šis 
dokumentas aiškiai nuro-
do, kokią naudą gali at-
nešti fizinis aktyvumas:

• sumažinti ligos pro-
gresavimą, medicinines 
išlaidas visuomenės svei-
katai;

• padidinti asmens sa-
varankiškumą ir galimy-
bes dirbti;

• sumažinti lydinčių li-
gų naštą: nutukimo, oste-
porozės, kardiovaskulinių;

• pagerinti gyvenimo 
kokybę;

• fizinis aktyvumas sti-
prina raumenų jėgą ir iš-
tvermę didindamas funk-
cines judėjimo galimybes;

• sumažina skausmą, 
streso lygmenį, depresi-
jos riziką;

• pagerina pažintines 
funkcijas (atmintį, dėme-
sio koncentraciją);

• pagerina nuotaiką.
Dokumentas „ EULAR 

kviečia veikti skatinant fi-
zinį aktyvumą tarp žmo-
nių, sergančių reumatinė-
mis ir muskuloskelėtinė-

mis ligomis", kviečia  svei-
katos politikus rasti spren-
dimus, kaip laiku suteikti 
reabilitacinį gydymą su-
sirgusiems šiomis ligomis.

Trečiąją konferenci-
jos dieną esminis dėme-
sys buvo skirtas,  kaip pri-
traukti papildomas lėšas 
organizacijų veiklai. Buvo 
pabrėžta, kad svarbu rinkti 
lėšas įvairių organizacijos 
renginių metu. Be to, rei-
kia paaiškinti visiems, ku-
rie aukoja, kad surinkti pi-
nigai bus tinkamai panau-
doti ir visi pajus konkre-
čią naudą.

Ši  rudens konferenci-
ja  vyko Ciuriche (Šveica-
rijoje). EULAR/PARE kvie-
timu vykdomojo komiteto 
posėdyje ir konferencijoje  
dalyvavo LAA prezidentė 
Ona Stefanija Telyčėnienė 
ir prof. Jolanta Dadonienė, 
LAA medicinos vadovė.

Šis miestas yra ir EU-
LAR vykdomojo komite-
to būstinė. Konferencijos 
organizatoriai suteikė ga-
limybę visiems norintiems 
nuvykti į EULAR būstinę ir 
susipažinti su ten dirban-
čiais žmonėmis. Tai ketu-
rių aukštų pokarinės sta-
tybos visiškai  renovuotas 
namas, išsaugant vertin-
gas ąžuolines laiptų ir du-
rų detales. Būstinėje dirba 
7 žmonės, du  iš jų nuolat 
bendrauja su pacientų or-
ganizacijomis.

Prof. JOLANTA 
DADONIENĖ

EULAR kviečia veikti   

EULAR/PARE konferencijos dalyvės Ona Telyčėnienė (kairėje) ir prof. 
Jolanta Dadonienė
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2012 m. spalio 16-17 
dienomis Briuselyje vyko 
konferencija bei projekto 
„Pasiruošęs darbui“ kasme-
tinis vykdytojų susitikimas, 
ir tai buvo spalio mėnesį 
skelbiamų Europos kaulų ir 
raumenų sistemos sveikatos 
dienų renginiai. Lietuvos ar-
trito asociacijai PARE kvie-
timu atstovavo asociacijos 
prezidentė Ona Telyčėnie-
nė ir mokslinė konsultantė 
dr. Rūta Sargautytė.

Lėtinių ligų prevencija 
veda link sveikesnės Euro-
pos, ir konferencijoje apie 
tai buvo kalbama, pasitel-
kiant reumatinių sąnarių li-
gų pavyzdį. Pagrindinė ne-
galios priežastis Europoje – 
tai senstanti gyventojų po-
puliacija. Todėl kaulų, są-
narių, raumenų ligos tampa 
didele našta visuomenei ir 
ekonomikai.Tarp pranešėjų 
– ir medicinos profesoriai, ir 
Europos Parlamento nariai, 
ir pacientų atstovai - mūsų 
senas geras draugas Ma-
rios Kouloumas, Kipro ko-
vos su rematinėmis sąnarių 
ligomis organizacijos pir-
mininkas, taip pat – Maar-
ten de Wit iš Nyderlandų, 

aktyvus tiek nacionaliniu, 
tiek tarptautiniu mastu, ku-
ris irgi lankėsi Lietuvoje, 
taip pat – EULAR'o vicepre-
zidentas Neil Bettridge. Pa-
grindinė mintis: prevenci-
jai turėtų būti suteiktas pri-
oritetas, visuose lygiuose – 
tiek užkertant kelią sveika-
tos sutrikimams, tiek pade-
dant jau susirgusiems žmo-
nėms išvengti ar sumažinti 
negalią. Iš tribūnos nuskam-
bėjo net ir tokie mediko žo-
džiai: chirurgai turėtų ma-
žiau operuoti, o eiti “į liau-
dį“ ir užsiimti prevencija! 
Kas tikrai įrodyta - tai judė-
jimo nauda, nuo gimimo iki 
gilios senatvės. Pagal Euro-
pos Sąjungos rekomenda-
cijas sveikatos palaikymui 
kiekvienas suaugęs žmogus 
turėtų kasdien mankštintis 
bent po 30 min., o vaikas – 
ne mažiau kaip 1 val. Dar 
konferencijoje buvo kal-
bama, kaip išvengti kaulų 
lūžių, pristatytos pacientų 
mokymo programos, ypač 
aktualios sergantiesiems os-
teoporoze.

Kadangi kaulų - raume-
nų sistemos ir sąnarių li-
gos pirmauja kaip neįgalu-

mo ir nepakankamo akty-
vumo priežastis visoje Eu-
ropoje, projekto „Pasiruo-
šęs darbui“ tikslas yra pa-
dėti valdyti darbingo am-
žiaus asmenų būklę tiek, 
kad jiems nereikėtų išeiti iš 
darbo arba jie galėtų sugrįž-
ti į darbą. Tam reikalingos 
sutelktos ir kompleksinės 
pastangos pacientų, svei-
katos priežiūros specialis-
tų, politikų, visuomenės at-
stovų, darbdavių. Manoma, 
kad išsaugoti milijonų ser-
gančiųjų lėtinėmis ligomis 
darbingumą visoje Euro-
poje padėtų paprasti, efek-
tyvūs ir laiku priimti  spren-
dimai. Čia netgi nepakan-
ka  tinkamo gydymo – labai 
svarbus visuomenės ir darb-
davių  požiūris, darbo vie-
tos pritaikymas ir apskritai 
– šalyje galiojantys   įstaty-
mai, padedantys turinčiam 
sveikatos problemų asme-
niui išsilaikyti darbe. 2007 
m. prasidėjusiame projekte 
dalyvauja 30 šalių, tarp jų ir 
Lietuva.  Projekto „Pasiruo-
šęs darbui“ darbinio susiti-
kimo pranešimuose buvo 
pristatomi naujausi moks-
liniai tyrimai ir inovacijos,  
po kurių dalyvavome   dar-
binėse grupėse, kur aptarė-
me, dalinomės patirtimi ir 
informacija, kaip kiekvie-
noje šalyje naujovės pasie-

kia sveikatos apsaugą,  koks 
čia galėtų būti pacientų vai-
dmuo, kaip vyksta bendra-
darbiavimas tarp pacientų, 
medikų, politikų ir darbda-
vių,  o galiausiai buvo su-
darytas tolimesnių veiks-
mų planas. Kiekviena ša-
lis šiame projekte  skatina-
ma įvertinti visų pirma sa-
vo situaciją ir stengtis keis-
ti sergančiųjų kaulų, sąna-
rių ir raumenų sistemos li-
gomis padėtį visuomenėje, 
remiantis holistiniu požiū-
riu stengtis palaikyti dar-
bingumą, aktyvumą įvairio-
mis priemonėmis - anksty-
vo bei laiku pradėto gydy-
mo, pacientų įsitraukimo ir 
savivaldos programų diegi-
mo, ir kt.

Galvojant apie tai, kas 
buvo aptariama Briusely-
je, Lietuvos artrito asocia-
cijos pozicija šviesti ir mo-
kyti pacientus savipagal-
bos įgūdžių šiuo metu vi-
siškai atitinka šiuolaikines 
prevencijos idėjas ir ko ge-
ra prasminga būtų toliau eiti 
šia kryptimi, įtraukiant  nau-
jus bendrijų narius, kūrybiš-
kai taikant įvairias priemo-
nes, kurios didintų aktyvu-
mą, užimtumą ir savaran-
kiškumą. 

    
Dr. RŪTA SARGAUTYTĖ

Pagrindinė mintis: prevencija 

KREIPIAMĖS
į  visus dirbančius žmones: ačiū, jei paremsite mus skirda-
mi 2 proc. sumokėto pajamų mokesčio adresu:
Lietuvos artrito asociacija
Įm. kodas 191954143
Žygimantų g. 9, LT-01102 Vilnius
AB DNB bankas
A.s. LT83 4010 0424 0001 3434 

Įstaigoms, farmacijos kampanijoms ir privatiems as-
menims, 2012 m. parėmusiems Lietuvos artrito asociaci-
jos veiklą:

PAD konferencijos globėjai Dangutei Mikutienei, LR Sei-
mo Sveikatos reikalų komiteto narei, Neįgaliųjų reikalų de-
partamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 
Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medici-
nos centro administracijai, EULAR/PARE socialinei lygai.

Farmacijos kompanijoms:
UAB Roche Lietuva, Abbot, Pfizer, GlaxoSmithKline, 

Merck Sharp & Dohme.
Privatiems asmenims, paskyrusiems 2 proc. sumokėto 

pajamų mokesčio.

DĖKOJAME
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Gruodžio 19 d. Vil-
niaus ,,Artrito‘‘ bendri-
jos  kalėdinėje šventė-
je apsilankė amatų gildi-
jos atstovės su dovano-
mis.  Dovanos pasiekė ir 
tuos bendrijos narius, ku-
rie dėl sveikatos  negalėjo 
atvykti į susitikimą. Ama-
tininkų gildijoje susibūrė 
daug kūrybingų ir darbš-
čių žmonių, jie  puoselėja 
senąsias tradicijas ir nau-
jas technologijas.

Taip  gimsta nuostabūs 
darbai, turintys ne tik me-
ninę reikšmę, bet ir stiprų  
sveikatinantį  poveikį.

Renginyje dalyvavo ir 
bendrijos narius  vaišino 
kava, saldainiais Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus drau-
gijos atstovė Zita Juškienė, 
koncertavo ,,Artrito‘‘ ben-
drijos moterų ansamblis 
,,Rugiagėlė‘‘.

Visų bendrijos narių 
vardu dėkojome rėmė-
jams už dovanas , susita-
rėm bendrauti ir ateityje.

ALDONA 
RUTKAUSKIENĖ

 ,,Artrito‘‘ bendrijos 
pirmininkė

Svečiuose 
amatininkų 
gildija

Alytaus klubo „Artri-
tas“ nariai pasiskundžia 
tik bėgančiais metais, ta-
čiau gyvenimas jiems mie-
las. Visko jiems gana, gal-
būt Dievas pagailėjo svei-
katos, bet ir tuomet nega-
lima nuleisti rankų, reikia 
įlieti džiaugsmo į širdį. 
Blogiausia liga – tai nusi-
vylimas. Jis užkerta kelią į 
viltį - o turime viltimi gy-
venti, su meile kvėpuoti, 
apsišarvuoti kantrybe, ta-
da nejausime savo naštos 
sunkumo.

Narių  konsultavimas, 
informavimas, švietimas 
– tai veikla, kuri suteikia 
žinių apie ligą, kovos su 
ja metodus, žmogaus ga-
limybes. Nuoseklus  neį-
galiųjų dalyvavimas pro-
gramose: sveikatos „Eiki-
me kartu“,  socialinės re-
abilitacijos paslaugų neį-
galiesiems bendruomenė-
je „Padėkite sau“ padeda  
patikėti savimi, tapti ak-
tyviems.

Pastaruoju metu ypač 
daug kalbama apie svei-
ką gyvenimo būdą, kaip 
jį praktikuoti ir kokia viso 
to nauda žmogui. Dauge-
lis vis dar  nesiryžta  keis-
ti nusistovėjusios savo  gy-

venimo tvarkos.
Džiaugiuosi, kad klu-

bo nariai Danutė Mazė-
tienė, Teresė Antanaitie-
nė, Regina Kasparavičie-
nė, Onutė Kavaliauskie-
nė, Angelė Utyrienė, Ge-
nė Mikalauskienė, Emi-
lija Nenartavičienė, Da-
na Grigaitienė, Stasė La-
barauskienė, Ina Leskaus-
kaitė, Antanas Virbickas, 
Simonas Bairašauskas ir 
daugelis kitų nuolat ne-
rimsta, ieško informaci-
jos, ko trūksta, kas gali pa-
dėti jaustis geriau. 

Mūsų miestas nuolat 
keičiasi, gražėja, nuosta-
būs žmonės – didele dzū-
kiška  širdimi. Todėl čia 
gera, čia visuomet sulau-
kiame pagalbos iš klubo 

medicinos vadovės gydy-
tojos  Virginijos Lietuvi-
ninkienės, savivaldybės 
gydytojos Irmos Geral-
tauskaitės, socialinės pa-
ramos  skyriaus  specia-
listės Akvilės Veniukevi-
čiūtės ir kitų mūsų klubo 
draugų. Jų geranoriškas 
darbas labai ženklus. Vi-
siems klubo nariams no-
rėčiau palinkėti: keiski-
mės, gelbėkime savo svei-
katą.. Kai pradėsime keis-
tis patys,  pasaulis aplink 
mus greitai pasikeis, bet 
nemėginkite keisti pasau-
lio – tik iššvaistysite lai-
ką. Ryte, o gal vakare, iš-
bėkime į parką ar miškelį 
su sūnum, dukra, vyru ar 
žmona pasidžiaugti bun-
dančia  gamta, pabėgioki-
me, gal susitikime su drau-
gais, pasikalbėkime. Tai 
tiek daug ir tiek mažai. La-
bai svarbu pamatyti, kaip 
rytais pasveikina bundanti 
saulė, pajausti, kaip glos-
to švelnus vėjas ar išgirs-
ti gerą žodį, kuris ištirpdys 
visus širdies ledus.

Džiaukimės mažais 
dalykais ir sėkime sveika-
tos grūdą!

Sėkime sveikatos grūdą  

Vilniaus artritiečių susitikimas su 
amatininkų gildijos atstovais Klubo pirmininkė Janė Rinkevičienė aptaria veiklos planus

Alytiškės mankšinasi su šiaurietiškomis lazdomis
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Štai ir įžengėme į žie-
mos laikotarpį, į paskutinį 
metų mėnesį, kuris pasitin-
ka renginiais, Tarptautine 
neįgaliųjų diena. Alytaus 
miesto neįgaliųjų organi-
zacijos pakvietė į šiai die-
nai pažymėti renginį, kurio 
tikslas pasakyti, kad „Mes 
esame vienodi - mes nori-
me būti kartu.“ Koncertas, 
kurį organizavo Alytaus 
miesto neįgaliųjų draugi-
ja, džiugino ne vien muzi-
ka ir dainomis – dar prieš 
renginį svečiai galėjo pa-
sidairyti po mugę, kur bu-
vo pristatyti brandžiausi  ir 
įdomiausi kūrybos darbai. 
Neįgaliesiems reikia pro-
gų susitikti,  pabendrauti, 
pasidžiaugti, paremti savo 
draugus.

Šiais metais į Tarptauti-
nę neįgaliųjų šventę Kau-
ne, „Žalgirio“ arenoje, „Aš 
esu“ vyko didelis būrys aly-
tiškių. Už šią nuostabią iš-
vyką  dėkingi „Artrito“ klu-
bo pirmininkei Janei Rin-
kevičienei, Alytaus miesto 
savivaldybės vadovui, rė-
mėjui Algimantui Paukš-
taičiui. Klubo nariai nea-
bejoja šios šventės reika-
lingumu ir prasmingumu.

Džiugi tai diena, bet 
didžiausią džiaugsmą  tei-
kia pasididžiavimas nu-
veiktais darbais. Sutvarky-
ta ir atnaujinta klubo er-
dvė, tinkanti klubo žmo-
nėms. Šiuose šiltuose na-
muose, Alytaus bendruo-
menės centre, įgyvendina-
me daug idėjų ir sumany-
mų. Pavyzdžiui, įgyvendi-
nant pagalbos programė-
lę „Noriu tau padėti“ bu-

Mokame 
būti kartu

vo aplankyti namuose sun-
kiai sergantys klubo nariai 
S.Tamulionienė, E. Lizdi-
nienė, M.Sinkevičienė, Z. 
Staniulienė ir kiti. Mūsų or-
ganizacija įsipareigojo  ir 
kitais metais padėti klubie-
čiams. Valandėlė pokalbio- 
ir žmogaus siela praskai-
drėja, sužino naujienas, at-
sipalaiduoja.Taip padeda-
me vieni kitiems gyventi.

                                                                                               
ROMUTĖ UDRAKIENĖ
 Alytus

Į Aukštaitijos regiono 
asociacijos ‚,Artritas“ kon-
ferenciją ,,Liga suvieni-
ja mus“ gausiai susirinko 
artrito asociacijos nariai, 
miesto neįgaliųjų organi-
zacijų atstovai ir kiti gar-
bingi svečiai.

Asociacijos vadovė Bi-
rutė Vanagienė apžvelgė 
22 m. asociacijos veiklos 
kelią, primindama svar-
biausius veiklos etapus ir 
žmones, prisidėjusius prie 
asociacijos veiklos. Viena 
iš jų artrito asociacijos me-
dicinos vadovė, reuma-
tologė Violeta Smilgienė, 
kuri su mumis kartu jau 
20 metų. Šiandien jai pel-
nytai skirti  dėkingumo žo-
džiai ir gėlės. Prasmingai 
nuskambėjo  LAA prezi-
dentės  Onos Telyčėnienės 
sveikinimo žodžiai. Viole-
tos Smilgienės veikla įver-
tinta Lietuvos MT Pirmi-
ninko Andriaus  Kubiliaus 

Prasmingi 
metai 
nesustoja  

padėkos raštu, Panevė-
žio miesto ir rajono savi-
valdybių padėkos raštais, 
kuriuos įteikė  Panevėžio 
m.  Savivaldybės viceme-
rė Regina Eitmanė, rajono 
Savivaldybės meras Povi-
las Žagunis. Konferenci-
jos  dalyvius su gimtadie-
niu sveikino ortopedinės 
technikos ,,Pirmas žings-
nis“ direktorius Algiman-
tas Astrauskas, Panevėžio  
miesto ir rajono neįgaliujų 
organizacijos, Šiaulių, Bir-
žų, Rokiškio artrito ben-
drijų, Utenos, Įgnalinos ir 
Zarasų neįgaliųjų atstovai.  
Pertraukėlės metu  konfe-
rencijos dalyviai vaišino-
si kava ir arbata. Po per-
traukos  išklausėme bio-
medicinos mokslų dakta-
rės Aloyzos Lukšienės pas-
kaitos. Daktarė išsamiai ir 
suprantamai išdėstė gy-
vensenos ir mitybos įtaką 
žmogaus sveikatai. Ne-
nuostabu, kad lektorė su-
laukė daug klausimų.

Po paskaitos daly-
vius linksmino ansamblis 
,,Svaja“, vadovaujamas 
Žiginto  Anilionio, Rokiš-
kio klubo ,,Artritas“ an-
samblis „Šypsena“ ir Pa-
nevėžio neįgaliųjų asoci-
acijos ansamblis ,,Rate-
lis“, vadovaujamas Aldo-
nos Ramoškienės. Kon-
certui pasibaigus svečius 
pasitiko kavinė „Senieji 
Vartai“. Skanaudami gim-
tadienio tortą, dalijomės 
įspūdžiais, šmaikštavo-
me ir neužsibuvome – kai 
kurių laukė ilga kelionė į 
namus.

MARIJA BARAUSKIENĖ
Panevėžys

Į darbą, broliai, vyrs į vyrą,
Šarvuoti mokslu atkakliu!
Paimsme arklą, knygą, lyrą
Ir eisim Lietuvos keliu!

Taip kreipėsi į savo 
tautą, į brolius  lietuvius, 
poetas Maironis „Pavasa-
rio balsuose“, išleistuose 
1895 metais. Tais gūdžais 
caro priespaudos metais, 
kai buvo draudžiama lie-
tuviška spauda ir moky-
klos, jauno poeto žodžiai 
rodė kelią tautai, išreiškė 
tikėjimą Lietuvos ateitimi.

Šiemet,  minėdami 
150-ąsias Maironio gimi-
mo  metines, gyvename 
su jo posmais, kurie dau-
geliui mūsų žinomi nuo 
vaikystės. Taip artimos, sa-
vos eilutės „Graži tu, ma-
no brangi tėvyne“, „Kur 
lygūs laukai“, „ Čia bro-
liai artojai lietuviškai šne-
ka“, „Užmigo žemė, tik 
dangaus negęsta akys si-
dabrinės“ ir daugelis kitų, 
kad atrodo jos tarsi iš liau-
dies dainų, jos tapę tautos 
savastimi.

Vilniaus „Artrito“ ben-
drija  vieną ūkanoto  lap-
kričio popietę praleido su 
poeto Maironio eilėmis, 
mintimis ir širdimis išgy-
veno tai, ką poetas rašė 
daugiau kaip prieš 100 
metų.

Bendrijos narės Sigi-
ta  Zarauskienė ir Danu-
tė Kviklienė  priminė po-
eto gyvenimo faktus, jo 
kelią į mokslą, į profesi-
nes aukštumas, į poezijos 
olimpą.  Klausydami Mai-
ronio eilių, jutome jo be-
galinę meilę Tėvynei, pa-

Su Maironiu   
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• Sausio 20 d. Atsiskai-
tymai su NRD prie SADM už 
2012 m. Lietuvos artrito aso-
ciacijos Neįgaliųjų asociaci-
jos veiklos rėmimo ir perio-
dinių leidinių neįgaliesiems 
leidybos projektus.

• Sausio 26 d. LR Vy-
riausybės rūmų Didžiojo-
je salėje vyko Valstybinių li-
gonių kasų prie SAM trečio-
ji metinė konferencija „Ligo-
nių kasos Lietuvoje. Kas nu-
veikta per 20 metų?“ Dalyva-
vo LAA prezidentė Ona Te-
lyčėnienė.

• Vasario 9 d. Asociaci-
jos būstinėje vyko Tarybos 
posėdis, nutarta organizuo-
ti LAA ataskaitinį-rinkiminį 
suvažiavimą balandžio 12 
d. Vilniuje. 

• Kovo 6 d. LR sveika-
tos apsaugos ministerijos ir 
UAB „e-Sveikata“ renginys 
Vilniuje tema „Analizės, kaip 
panaudotos vaistams ir me-
dicinos pagalbos priemonių 
kompensavimui skiriamos 
PSDF biudžeto lėšos, rezul-
tatai“. Renginio tikslas- pri-
statyti atliktos analizės re-
zultatus ir, įvertinus ES šalių 
patirtį, aptarti rekomendaci-
jas dėl geresnio vaistų ir me-
dicinos pagalbos priemonių 
kompensavimui skiriamų lė-
šų panaudojimo tiek teisin-
gumo, tiek efektyvumo as-
pektais. Dalyvavo Ona Te-
lyčėnienė.

• Kovo 7 d. VLK direkto-

2012 METŲ DARBŲ KRONIKA  
riaus įsakymu Nr.1k-48 suda-
ryta tarpžinybinė darbo gru-
pė, į kurią įtraukta Ona Te-
lyčėnienė. Darbo grupei pa-
vesta išnagrinėti galiojančius 
teisės aktus, reglamentuojan-
čius pacientų aprūpinimą or-
topedijos techninėmis prie-
monėmis, jų įsigijimo išlai-
dų kompensavimo sistemą ir 
prireikus parengti teisės aktų 
pakeitimų, padėsiančių užti-
krinti sąžiningą konkurenci-
ją, projektus. Vyko 5 darbi-
niai posėdžiai VLK posėdžių 
salėje Vilniuje.

• Kovo 15 d. Šiaulių ar-
trito draugijos „Artis“ 10-ties 
metų jubiliejinėje konferen-
cijoje dalyvavo LAA medi-
cinos vadovė prof. Jolan-
ta Dadonienė, prezidentė 
Ona Telyčėnienė ir Vilniaus 
„Artrito“bendrijos pirminin-
kė Aldona Rutkauskienė. Už 
nuoširdžią aktyvią visuome-
ninę veklą, kūrybinių idėjų 
ieškojimą ir įgyvendinimą, 
neįgaliųjų socialinės atskir-
ties mažinimą įteiktos LAA 
padėkos 9 draugijos nariams: 
pirmininkei Teresei Andriuš-
kaitei, buvusiai pirmininkei 
Zitai Vaičiulytei ir kitoms ak-
tyvistėms.

• Kovo 28 d. Tarptau-
tinei teatro dienai paminė-
ti skirtame šventiniame kon-
certe Seimo konferencijų sa-
lėje smuiko ir klasikinės gita-
ros klausėsi Ona Telyčėnienė 
ir Marytė Kulienė.

• Balandžio 5 d. Tarpži-
nybinės darbo grupės susiti-
kimas Vilniuje dėl Naciona-
linės artrito programos su-
kūrimo, kuri padėtų užkirs-
ti kelią reumatinių ligų su-
keliamam ankstyvam neįga-
lumui. Dalyvavo reumatolo-
gai, VLK atstovas, ABBOTT 
atstovai, LAA prezidentė Ona 
Telyčėnienė.          

• Balandžio 12 d. Vilniu-
je vyko LAA ataskaitinis-rin-
kiminis suvažiavimas, kuria-
me dalyvavo asocijuotų ar-
trito organizacijų delegatai 
ir svečiai. Veiklos ataskaitą 
pateikė prezidentė, finansi-
nės veiklos revizijos aktą pri-
statė RV komisijos pirminin-
kė Nijolė Jonavičienė. Ap-
tarta tolesnė veikla, išrinkti 
valdymo organai. LAA pre-
zidente ketvirtai kadencijai 
3 metams išrinkta Ona Tely-
čėnienė.

• Balandžio 18 d. pasi-
rašytos sutartys dėl lėšų sky-
rimo 2012 m. LAA neįgalių-
jų asociacijų veiklos rėmimo 
projektams 20,0 tūkst.Lt., Pe-
riodinių ir informacinių leidi-
nių neįgaliesiems leidybos ir 
platinimo finansavimo pro-
jektui 16,0 tūkst. Lt.

Sutartis pasirašė NRD 
prie SADM direktorė Geno-
vaitė Paliušienė ir LAA prezi-
dentė Ona Telyčėnienė.

• Gegužės 4 d. Rokiš-
kio  kultūros centro salė-
je vyko Rokiškio rajono 

klubo“Artritas“ 10-ties me-
tų jubiliejinė šventė. Daly-
vavo LAA organizacijų atsto-
vai, Vilniaus Artrito bendrijos  
narė Sigita Zarauskienė, LAA 
prezidentė Ona Telyčėnienė; 
ji įteikė padėkos raštus akty-
viems nariams.

• Gegužės 8 d. konfe-
rencijų centre „Karolina“ 
Vilniuje organizuotas  vie-
šinimo renginys -  diskusi-
ja  projekto „Europos farma-
cijos teisyno(politikos) po-
veikis  vaistų prieinamumui 
Lietuvos gyventojams“ ver-
tinimas. Dalyvavo Ona Te-
lyčėnienė.

• Gegužės 10 d. Vilniaus 
„Artrito“ bendrijos jubiliejinė 
konferencija „Kartu mes sti-
presni“ skirta 25- mečiui pa-
žymėti. Dalyvavo LAA atsto-
vai, artrito organizacijų de-
legatai, LR Seimo narė Agnė 
Zuokienė , LR Sveikatos ap-
saugos, Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos atstovai, 
Vilniaus m. savivaldybės at-
stovai ir kiti svečiai. Ona Te-
lyčėnienė padėkojo kolek-
tyvui, vadovams ir ansam-
bliui „Rugiagėlės“už aktyvią 
ir prasmingą veiklą ir įteikė 
aktyvistams padėkos raštus.

• Gegužės 18 d. Ne-
ringos viešbutyje, Vilniuje, 
tarptautinėje konferencijoje 
„Senjorai senjorams- įveiki-
me socialinę atskirtį kartu“ 
dalyvavo Ona Telyčėnienė 
ir Marijona Kulienė.

garbą gimtajai kalbai, gro-
žėjimąsi geltonkasėmis 
lietuvaitėmis, dainuojan-
čioms ten – „už Raseinių, 
ant Dubysos“.

Įdomu buvo pamatyti 
puošnų 1920 m.  „Pava-

sario balsų“ leidimą, pa-
lyginti su šiandieniniu, 
mūsų modernių laikų, lei-
dimu.

Įtaigiai skambėjo Au-
relijos Baronienės  skai-
tomi Maironio posmai. 

Keletą  dainų didžio poe-
to tekstais dainavo mote-
rų ansamblis.

Iš jubiliejinio plakato į 
salę žvelgiantis poetas tar-
si kalbėjo mums: 

Mylėk, lietuvi, 

tą brangią žemę,
Kame nuo amžių tėvai 
gyveno. 

DANUTĖ KVIKLIENĖ
Vilnius
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• Gegužės 24 d. VU San-
tariškių ligoninės Raudonojo-
je salėje Santariškių g.2, Vil-
niuje, Ona Telyčėnienė pa-
kviesta dalyvauti konferenci-
joje „Išsėtinės sklerozės ser-
gančiųjų aktualijos“, skirtą 
paminėti Tarptautinę IS die-
ną. Padovanota knyga „Ke-
rėpla“, kurioje knygos auto-
rės gyvenimo istorija nuo li-
gos pradžios iki tęstinio gy-
dymo. Tikra, nuoširdi Mar-
los gyvenimo istorija apie ją 
pačią- linksmą puošeivą, visų 
pažįstamų ir draugų akivaiz-
doje virtusią tikra kerėpla. 
Galvotrūkčiais lėkdama per 
gyvenimą ji spėja apsilankyti 
Paryžiuje, Majamyje, o gyve-
nant Londone jai diagnozuo-
jama išsėtinė sklerozė, viena 
populiariausių šių laikų ner-
vų ligų, dažnai pakertančių 
jaunus žmones.

• VLK prie SAM direkto-
riaus 2012 m. gegužės 24 d. 
įsakymu Nr. 1k-124 sudary-
ta Biologinės terapijos vais-
tų reumatoidiniam, psoria-
ziniam, juveniliniam artri-
tui, ankiloziniam spondili-
tui, Crono ligai, opiniam ko-
litui ir sunkios formos psoria-
zei gydyti specifikacijos ren-
gimo ir jų pirkimo konkurso 
pasiūlymų atitikties specifi-
kacijai vertinimo komisija, 
kurios narė Ona Telyčėnie-
nė. Vyko 3 posėdžiai.

• Birželio 6-9 d. Ber-
lyne kasmetiniame EULAR 
kongrese su stendiniu pra-
nešimu „ Judėk ir tobulėk“ 
dalyvavo Ona Telyčėnie-
nė ir Dangutė Raudonikie-
nė. Šią kelionę finansavo 
UAB“GlaxoSmthKline Lie-
tuva“.

• Birželio 27-29 d. Onos 
Telyčėnienės komandiruo-
tė į Šventąją dėl stovyklos 
„Gelbėkime savo sąnarius“ 
organizavimo, sutarimo dėl 
maitinimo ir patalpų nuo-
mos. Susitikta su Aukštai-

tijos regiono asociacijos 
„Artritas“ stovyklautojais.

• Liepos 11 d. Vilniu-
je vyko visuotinis ataskaiti-
nis Lietuvos pacientų orga-
nizacijų tarybos narių susi-
rinkimas Vilniuje. Ataskaitą 
pateikė pirmininkė Vida Au-
gustinienė.

• Liepos 24 d. LAA Tary-
bos posėdis. 

• Rugpjūčio 24 d. 2012 
m. VLK direktoriaus įsaky-
mu Nr.1K-201 buvo sudary-
ta Pirminių klubo, kelio sąna-
rių endoprotezų ir jų priedų 
techninės specifikacijos ren-
gimo ir jų pirkimo konkurso 
pasiūlymų atitikties techni-
nei specifikacijai vertinimo 
komisija iš SAM, VLK, LPO-
AT( Lietuvos artrito asociaci-
jos ), asmens sveikatos prie-
žiūros įstaigų atstovų, sąna-
rių endoprotezuotojų asocia-
cijos, Lietuvos ortopedų trau-
motologų draugijos atstovų.
Buvo organizuoti 6 Komisi-
jos posėdžiai, kuriuose daly-
vavo komisijos narė Ona Te-
lyčėnienė.

• Rugpjūčio 16-25 d. 
Šventojoje organizuota sa-
varankiško gyvenimo įgū-
džių ugdymo stovykla „Gel-
bėkime savo sąnarius“. Da-
lyvavo 9 regioninių bendri-
jų ir klubų 50 narių, sergan-
tys reumatinėmis sąnarių li-
gomis. Stovyklą finansavo 
NRD prie SADM, stovyklos 
dalyviai ir rėmėjai.

• Rugsėjo 26 d. Lietuvos 
pacientų organizacijų atsto-
vų tarybos susirinkimas, ku-
riame svarstytas įstojimo į 
Sveikatos forumą klausimas. 
LPOAT tapo Sveikatos foru-
mo nariu, drauge ir Lietuvos 
artrito asosiacija.

• Spalio 12 d. Pasauli-
nei artrito dienai skirta kon-
ferencija „Judėk ir tobulėk“. 
Konferencija LR Seimo kon-
ferencijų salėje. Konferenci-
jos globėja Seimo sveikatos 

komiteto narė Dangutė Mi-
kutienė. Priimtas Kreipima-
sis dėl veiksmingo artrito gy-
dymo . Plačiau skaitykite šia-
me numeryje.

• Spalio 16-17 d. Briu-
selyje vyko konferencija bei 
projekto „Pasiruošęs darbui“ 
kasmetinis vykdytojų susiti-
kimas. EULAR kvietimu ats-
tovavo Ona Telyčėnienė ir 
mokslinė konsultantė dr. Rū-
ta Sargautytė. Plačiau skaity-
kite šiame numeryje

• Spalio 18 d. Valakupių 
reabilitacijos centro kvietimu 
Ona Telyčėnienė dalyvavo 
minėjime ir sveikino 10 me-
tų sukakties proga. 

• Lapkričio 1-4 d. Ona 
Telyčėnienė ir medicinos va-
dovė prof. Jolanta Dadonie-
nė l EULAR/PARE vykdomo-
jo komiteto kvietimą dalyva-
vo 15-oje kasmetinėje konfe-
rencijoje „Judėk ir tobulėk“ 
Ciuriche (Šveicarijoje). Svar-
biausias žinias iš šios kon-
ferencijos plačiau skaitykite 
šiame numeryje.

• Lapkričio 13 d. Rokiš-
kio rajono savivaldybės so-
cialinio skyriaus kvietimu 
dalyvavavau pasitarime dėl 
2013 m. socialinės reabilita-
cijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektų. 
O.Telyčėnienė- vertinimo ir 
atrankos stebėsenai Rokiš-
kio rajono savivaldybėje de-
leguotas asmuo.

• Lapkričio 29-30 d. Vil-
niuje vyko Sveikatos foru-
mo tarptautinė konferenci-
ja „Sveikatą 2020 metams 
kuriame šiandien“. 11.29 d. 
Ona Telyčėnienė pristatė or-
ganizacijos veiklą stende ir 
pateikė informaciją: žurnalas 
„Artritas“, atmintinės, knyga 
„ Į pagalbą sergantiems artri-
tu ir fibromialgija“ ir kt.

• Lapkričio 29 d. Lietu-
vos nacionalinėje filharmo-
nijoje vyko puikus renginys 

„Esame drauge“ šventė neį-
galiesiems iš visos Lietuvos. 
Esame dėkingi Lietuvos mu-
zikų rėmimo fondo direkto-
rei Liucijai Stulgienei už su-
teiktą galimybę dalyvauti šia-
me renginyje ir LAA. Dalyva-
vo Aldona Liutkuvienė, Vil-
helmina Merkiene ir Nijolė 
Vitėnaitė.

• Lapkričio 30 d.vieš-
butyje“ARTIS“, Vilniuje, 
Ona Telyčėnienė dalyvavo 
konferencijoje Vilniaus reu-
matologijos seminarai/19 su 
informacine literatūra apie 
Asociacijos veiklą.

• Gruodžio 3 d. Tarptau-
tinės neįgaliųjų dienos pro-
ga NRD prie SADM (Vivuls-
kio g.13) įvyko susitikimas su 
neįgaliųjų skėtinių asociaci-
jų vadovais. Susitikimo me-
tu aptartos įvairios neįgalių-
jų problemos, Neįgaliųjų tei-
sių konvencijos įgyvendini-
mo klausimai. Dalyvavo Ona 
Telyčėnienė.  

• Gruodžio 7 d. LR Sei-
mo III rūmuose vyko konfe-
rencija „Išsėtinės sklerozės 
sergančiųjų aktualijos Lie-
tuvoje ir Europoje“, kviesta 
Ona Telyčėnienė. 

• Gruodžio 17 d. LAA 
Tarybos posėdis.

• 2012 m. Parengti ir iš-
leisti žurnalo “Artritas” 4 nu-
meriai, panaudojant 2012 m. 
NRD ir rėmėjų lėšas. „Artri-
tas“ regioninėms artrito or-
ganizacijoms perduodamas 
pagal sąrašą, taip pat po 3 
egz. teikiame Neįgaliųjų 
reikalų departamentui, M.                  
Mažvydo bibliotekai, Lietu-
vos  medicinos  ir Kauno aps-
krities centrinei bibliotekai, 
Valstybinio mokslinių tyrimų 
instituto Inovatyvios medici-
nos centrui, Santariškių Reu-
motologijos klinikai ir kitoms 
institucijoms.

              LAA informacija
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LIETUVOS ARTRITO ASOCIACIJOS KLUBŲ IR BENDRIJŲ ADRESAI

LIETUVOS ARTRITO ASOCIACIJA
Žygimantų g. 9, LT-01102 Vilnius
Faksas: (8 5) 212 30 73
El.p.: artritas@mail.lt; www.arthritis.lt
Prezidentė Ona Stefanija Telyčėnienė
Tel. d. (8 5) 2312249, mob. 8 675 28089
Medicinos vadovė-viceprezidentė
prof. dr. Jolanta Dadonienė
Tel. d. (8 5) 2629161
Padėjėja Marija Barauskienė, mob. 8 656 29004
Aldona Liutkuvienė, mob. 8 698 12658

„ARTRITO“ BENDRIJA
Žygimantų g. 9, LT - 01102 Vilnius
El. p.: Vilniaus.artrito.bendrija@gmail.com
Pirmininkė Aldona Rutkauskienė
Tel. d. (8 5) 2312249, mob. 8 601 42489
Medicinos vadovė Zita Juškienė
mob. 8 611 53191

KAUNO ŽMONIŲ, SERGANČIŲ ARTRITU, 
BENDRIJA
Žiemių g. 31-28, LT-51311 Kaunas
El.p.: vilmakun@gmail.com
Pirmininkė Aldona Palionienė
Tel. (8 37) 335194, mob. 8 622 83649
Medicinos vadovė Loreta Adomaitienė
mob. 8 614 31330

AUKŠTAITIJOS REGIONO ASOCIACIJA 
„ARTRITAS“
Nevėžio g. 38, LT-35107 Panevėžys
El. p.: birute.vanagiene@gmail.com
Direktorė Birutė Vanagienė
Tel. ir faksas (8 45) 461481, mob. 8  685 57904
Medicinos vadovė Violeta Smilgienė
Tel. (8 45) 462981

KLAIPĖDOS m. BENDRIJA „ARTRITAS“
LT-93197 Klaipėda
Laiškams – Naikupės g. 8-1
Pirmininkė Nijolė Januškienė
Mob. 8 683 21294
El.p.: nijole.januskiene@gmail.com   
Medicinos vadovė  Ilona Šniuolienė
Tel. (8 46) 396535

TAURAGĖS SERGANČIŲ SĄNARIŲ LIGOMIS 
BENDRIJA „ŽINGSNIS“
Gedimino g. 8-66, LT-72241 Tauragė
Pirmininkė Irena  Bartkienė 
Tel.(8 446) 51568, mob. 8 671 48125
Bendrijos tel. 8 618 16670
El.p.: zose1955@gmail.com
Medicinos vadovė Asta Piečienė

BIRŽŲ „ARTRITO“ KLUBAS
Vilniaus g. 59, LT-41150 Biržai 
El. p.: alvidika@gmail.com
Laiškams - Vilniaus g. 61a-16
Pirmininkė Alvida Gurklytė,  mob. 8 620 57903
Medicinos vadovė Edita Braždžiuvienė
Tel. (8 450) 34234, mob. 8 687 57696

ALYTAUS KLUBAS „ARTRITAS“
Vilties g. 4-1, LT-45306 Alytus
Laiškams – Vilties g. 4-45
Pirmininkė Janė Rinkevičienė
Tel. n.(8 315) 73984, mob. 8 650 36868
El.p.: udrakiene.romute@gmail.com 
Medicinos vadovė Virginija Lietuvininkienė
Tel.(8 315) 24965

ROKIŠKIO RAJONO KLUBAS „ARTRITAS“
Vytauto g. 25, LT-42136 Rokiškis
Pirmininkė Albina Bražiūnienė
Tel. mob. 8 610 44267
El. p.: stase.pugzliene@gmail.com
braziuniene.a@gmail.com
Medicinos vadovas Rimantas Kazlauskas
Tel. (8 458) 55112, (8 458) 55093

ŠIAULIŲ ARTRITO DRAUGIJA „ARTIS“
J. Basanavičiaus g. 18a-27, LT-78339 Šiauliai
Laiškams: S. Šalkauskio 7-11, 76288 Šiauliai
Pirmininkė Teresė Andriuškaitė, 
Tel. (8 41) 431826, mob. 8 634 73139
El. p.: artis.siauliai@gmail.com 
Medicinos vadovė Rasa Kaušienė
mob. 8 610 69795


