
1

Numeris išleistas 2012 m. neįgaliųjų socialinės integracijos programos ir rėmėjų lėšomis

L i etuvos
a r t r i t o
asociacija
2012 m. rugsėjis

Nr.19(20)

ISSN 2029-6215



2

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. 

T reikšmė (SD)
Normali kaulų masė = ± 1 SD
Osteopenija -1 iki -2,5
Osteoporozė < 2,5
Sunki osteoporozė <2,5, kartu yra vienas ar daugiau lūžių
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Osteoporoziniai lūžiai  
medicininių terminų 

žodyne rašoma, jog žodis 
Osteoporosis reiškia kaulo 
išakėjimas. Pagal Pasauli-
nės sveikatos organizaci-
jos apibrėžimą osteoporo-
zė yra sisteminė griaučių 
liga, kuriai būdinga maža 
kaulų masė ir kaulinio au-
dinio mikroarchitektūros 
pokyčiai, dėl to padidėjęs 
kaulų trapumas ir polinkis 
lūžti. Paprastai liga pro-
gresuoja nieko nejaučiant 
be jokių požymių, todėl 
kartais vadinama „tyliąja 
epidemija“. Kaulo struk-
tūra yra pastoviai atnauji-
nama. vaikui augant kau-
lo pagaminama daugiau 
negu suardoma. Suaugu-
siam žmogui nusistovi pu-
siausvyra, vėliau vyresnia-
me amžiuje sulėtėjus kau-
lo statybai ir suaktyvėjus 
jo ardymui kaulinė struk-
tūra pradeda silpnėti. il-
gainiui liga taip pažeidžia 
kaulus, jog jie lūžta nuo 
mažiausios traumos, arba 
net neužsigavus. Osteopo-
roze serga milijonai žmo-
nių, tačiau ligos papliti-
mas pasaulyje labai skiria-
si. apie pusė osteoporozi-
nių lūžių įvyksta šiaurinė-
je amerikos bei europos 
dalyje. Pietų šalyse susir-
gimas yra gana retas. Di-
desnis sergamumas mies-
te negu kaimo vietovėse.

Dažniausiai serga vy-
resnio amžiaus žmonės, 
nes su amžiumi mažė-
ja mineralinis kaulų tan-
kis. tai yra normalus pro-
cesas, tačiau kai kuriems 
žmonėms šie pokyčiai at-

siranda ženkliai anksčiau 
ir vystosi labai sparčiai. 
moterims po menopauzės 
liga nustatoma kelis kartus 
dažniau negu vyrams. Ga-
li sirgti ir jauni žmonės, ta-
čiau ligos priežastys būna 
kitos: skydliaukės, inkstų, 
žarnyno, genetinės ligos, 
tam tikrų vaistų vartojimas 
ir kt. Yra žinoma daug ri-
zikos veiksnių, kurių pa-
keisti negalima: moteriš-
ka lytis, vyresnis amžius, 
paveldimumas. Kiti veiks-
niai: mažas estrogenų kie-
kis, ankstyva menopau-
zė, nepakankamas kalcio 
ir vitamino kiekis maiste, 
kortikosteroidų, prieštrau-
kulinių vaistų vartojimas, 
nepakankamas fizinis ak-
tyvumas, rūkymas, pikt-
naudžiavimas alkoholiu, 
maža kūno masė.

Kaulo osteoporozė 
prasideda be jokių požy-
mių ir vystosi ne viene-
rius metus. Dažnai žmo-
nės nežino apie savo ligą, 
kol nugriuvus nustatomas 
lūžis. Osteoporoziniai lū-
žiai - tai viena grėsmin-
giausių šios ligos kompli-
kacijų. Gali lūžti bet ku-
ris kaulas, tačiau dažniau-
siai nukenčia dilbio kau-
lai, šlaunikaulio viršutinė 
dalis bei stuburo slanks-
teliai. Lūžta ir jaunų žmo-
nių kaulai, tačiau osteopo-

rozės pažeisti kaulai lūžta 
nuo menkiausios traumos, 
pvz.: suklupus, nugriuvus 
iš stovimos ar sėdimos pa-
dėties. Lūžių pasekmės 
gali būti labai skaudžios. 
vieni pavojingiausių yra 
šlaunikaulio lūžiai. Mirš-
tamumas po jų lyginamas 
su onkologiniais susirgi-
mais. Per pirmuosius me-
tus po šlaunikaulio lūžio 
miršta apie 30% vyresnių 
negu 70 metų žmonių, 
apie 50% nebegali judėti 
kaip iki traumos, tik treč-
daliui ligonių pavyksta su-
grįžti į iki traumos buvusią 
gyvenimo kokybę. 

Pasaulyje 2000 metais 
įvyko 1,6 mln. šlaunikau-
lio viršutinės dalies lūžių, 
prognozuojama, kad 2050 
metais įvyks 6,3 mln., t.y. 
4 kartus daugiau. viena 
iš šio didėjimo priežas-
čių yra visuomenės senė-
jimas, ypač išsivysčiusio-
se šalyse.

gana nesunku įtar-
ti osteoporozę ir nukreip-
ti ligonį ištyrimui įvykus 
lūžiui- nedidelė trauma, 
rentgenogramose maty-
ti „peršviečiama“ kaulo 
struktūra, operacijos me-
tu randamas trapus, išplo-
nėjęs kaulas. Tačiau kau-
lo struktūros pasikeitimai 
prasideda dar gerokai iki 
lūžio, vystosi keletą me-

Lentelė. PSO osteoporozės diagnostiniai kriterijai
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Perskaičiusi LAA lei-
dinyje ,,artritas“ dr. tan-
ja C.Wolmer informacinį 
straipsnį apie gydytojo-
paciento bendravimo psi-
chologiją supratau, kad ši 
tema sudėtinga ir aktuali, 

Gydytojo ir paciento bendravimo aspektai

tų ar net kelis dešimtme-
čius. Ligai diagnozuoti 
dažniausiai yra daug lai-
ko, kol kaulas dar yra pa-
kankamai tvirtas, be to, li-
gos diagnostika yra gana 
prasta. Pagrindinis meto-
das ligai nustatyti bei ga-
limai lūžių rizikai įvertin-
ti yra kaulų mineralų tan-
kumo tyrimas. Dažniau-
siai naudojamas dvisrau-
tės radioabsorbciometri-
jos metodas, kuris papras-
tai trumpinamas kaip De-
Xa. tyrimo metu apskai-
čiuojama T reikšmė, ku-
ri rodo, koks yra paciento 
mineralinis kaulo tankis 
lyginant su jauno, sveiko, 
tos pačios lyties žmogaus. 
normaliu kaulo tanku-
mu laikoma, kai šis skai-
čius svyruoja tarp -1 ir +1 
SD (žr. lentelę). Jei šio ty-
rimo atsakymas yra tarp 
-1 ir -2,5 SD, diagnozuo-
jama osteopenija. Oste-
oporozė nustatoma, kai 
T yra mažiau negu -2,5 
SD. Kai kurios tyrimų la-
boratorijos apskaičiuo-
ja ir Z reikšmę, kuri paly-
gina paciento kaulų tan-
kį su sveiko to paties am-
žiaus žmogaus kaulų tan-
kiu. Žinant savo minerali-
nį kaulų tankį pagal tam 
tikras formules ir lenteles 
galima apskaičiuoti kaulų 

lūžių riziką artimiausiems 
dešimčiai metų. Tam tai-
koma Pasaulinės sveika-
tos organizacijos FraX 
(Fracture risk assessment 
Tool) metodika. FRAX bu-
vo specialiai pritaikytas ir 
Lietuvos populiacijai (ga-
lima rasti internete). Gal-
būt įvertinta individuali 
kaulų lūžių rizika paska-
tintų žmones, sergančius 
osteoporoze, atsakingiau 
žvelgti į gydymą.

Dalis lūžių stuburo sri-
tyje praeina be ženklios 
klinikos. Kartais tik atsi-
tiktinai atliktose rentge-
nogramose mes matome 
jau deformuotus slanks-
telius- kažkada buvusį lū-
žį, o ligonis prisimena tik, 
kad kartais paskausdavo 
nugarą. Dažniausiai ligo-
niai kreipiasi po traumos. 
Vos užkliuvus ar susvai-
gus galvai ir nugriuvus iš 
stovimos ar sėdimos pa-
dėties, neretai vos iškri-
tus iš lovos ligos pažeis-
tas kaulas lengvai lūžta. 
Ūmus skausmas, sunku 
pasijudinti, matomas pa-
tinimas, deformacija, kiek 
vėliau atsirandanti mėly-
nė- požymiai, jog skubiai 
reikia kreiptis į gydytoją. 
Kartais ir stipriau sumu-
šus būna sunku atsikelti, 
tačiau nustatyti, kokia tai 

rimta trauma, reikalinga 
specialisto konsultacija. 
Laikas po traumos taip pat 
labai svarbu. Praėjus kele-
tui dienų galūnės sutinsta, 
todėl esant reikalui ne vi-
sada galima iškart operuo-
ti. ilgas gulėjimas didina 
trombembolijų riziką. Kai 
kurie lūžiai laiku neatsta-
čius sunkiau gyja.

Daugelį rankos lūžių 
galima gydyti konserva-
tyviai. Kojos kaulų lūžiai 
operuojami dažniau. Kie-
kvienu atveju gydytojas 
sprendžia individualiai. 
Dažniausiai vienas ar kitas 
gydymo metodas konkre-
čioje klinikinėje situacijo-
je turi aiškius pranašumus, 
deja, taip pat ir didesnę ar 
mažesnę riziką. Vis dėlto  
galutinį sprendimą pagal 
gydytojo rekomendacijas 
turi priimti ligonis. Papras-
tai lengva sutikti, kai gydy-
tojas siūlo neoperuoti. Žy-
miai sunkiau ryžtis chirur-
giniam gydymui. Įsiklau-
sykite į gydytojo žodžius, 
jei vis dar išlieka abejonių, 
paklauskite, ką jūsų gydy-
tojas darytų savo artimam 
žmogui.

vis dėlto osteoporozi-
nis lūžis jau yra užleistos 
ligos komplikacija. ge-
riausia lūžio išvengti užsi-
imant profilaktika ar laiku 

ją pradėjus gydyti. Žmo-
nėms rekomenduojama 
didinti fizinį aktyvumą. 
Kaulai kaip ir raumenys 
stiprėja gaudami krūvį. 
Aptingus, mažai judant ar 
ilgainiui tik gulinėjant lo-
voje silpsta kaulo struktū-
ra. taip pat reikėtų kore-
guoti maisto racioną, užti-
krinti reikiamą kalcio pre-
paratų ir vitamino D kiekį. 
Ne mažiau svarbios ben-
dros priemonės: skatinti 
visuomenę atsisakyti rū-
kymo ir alkoholio vartoji-
mo, mokyti palaikyti opti-
malų kūno svorį. Kertinis 
akmuo siekiant sumažinti 
lūžių riziką yra adekvatus 
ir laiku pradėtas medika-
mentinis gydymas. nors 
osteoporozės gydymas 
jau įvykusio lūžio gijimui 
ženklios įtakos neturi, ta-
čiau įvykus vienam lūžiui 
kito lūžio tikimybė didė-
ja keletą kartų. neatidė-
liokite ir kreipkitės į savo 
gydytoją.

Osteoporozės išgydy-
ti neįmanoma, tačiau ga-
lima išmokti gyventi su li-
ga ir sustabdyti jos progre-
savimą.

                                                                                          
GiedriuS KvedaraS

Gydytojas ortopedas,
všĮ respublikinė vilniaus 

universitetinė ligoninė

tačiau apie ją mažai rašo-
ma ir diskutuojama. Kal-
bėsiu kaip eilinė pacien-
tė, turinti žurnalistinį išsi-
lavinimą ir ilgametę patir-
tį bendraujant su ilgame-
čiu šeimos gydytoju Alvy-

du misevičiumi ir nusipel-
niusia reumatologe visuo-
menininke violeta Smil-
giene. Jiems esu dėkinga 
už pasiaukojantį darbą ir 
didžiulį dėmesį savo pa-
cientams, nes stengiasi gy-

dyti ne tik ligos pasekmes, 
bet ir priežastis.

Bendraujant su medi-
kais standartų nėra. Kie-
kvienas pacientas kaip ir 
gydytojas yra individu-
alybės ir jų bendravimo 
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stilius skirtingas. Sudėtin-
ga reikiamai išgauti infor-
maciją abiem pusėms. ne 
naujiena, kad pacientas, 
ilgokai išlaukęs už kabi-
neto durų, būna suirzęs.
visada ramiai nuteikia gy-
dytojo žodžiai: ,,Kuo ga-
liu padėti , kuo skundžia-
tės“. Gydytojas kantriai iš-
klauso, paaiškina, o svar-
biausia vaizdinėmis prie-
monėmis pagrindžia li-
gos anatomiją. Pacientui 
lieka mažiau klausimų ir 
jis lakoniškiau apibūdi-
na savo ligą. ne visiems 
tai pavyksta. anot gydy-
tojo, kartais tenka išklau-

syti įdomiausių šeimos bei 
socialinės veiklos peripeti-
jų, nesusijusių su liga. ta-
da tenka atsižvelgti į pro-
blemas ir konfliktus. Bet 
problemų lieka: nei gydy-
tojas, nei pacientas nėra 
emociškai laisvi ir nebe-
galioja jokios specialistų 
rekomendacijos.

Dr. tanja C. Wolmer 
straipsnyje kelia specia-
laus bendravimo įgūdžių 
lavinimo reikalingumą pa-
cientams, sergantiems ar-
tritu. abi pusės - pacien-
tas ir gydytojas - privalo 
turėti vienodą išprusimą. 
Liga, baimė dėl problemų 

daro žmogų pažeidžiamą, 
veda iki depresijos. tokių 
pacientų gydymas reika-
lauja papildomo konsul-
tacijos laiko, kuris turi bū-
ti panaudotas be sudėtin-
gų terminų, pacientui su-
prantama kalba.

Pasitaiko ir kuriozinių 
atvejų. apsilankiau pas 
traumotologą. gydytojas 
kažką rašydamas paklau-
sė: Ko nori? – Sakau: No-
riu, kad suteiktumėt me-
dicininę pagalbą. Gydy-
tojas tęsė: Kokią pagalbą? 
– Sakau, kad skauda koją.

Užuot paklausęs ,,Kuo 
skundžiatės“ gydytojas įsi-

vėlė į bereikalingą žodžių 
žaismą- tolimesnė konsul-
tacija nebuvo produktyvi.

Bendravimo įgūdžių 
mokymo šaltinių yra daug. 
Šie klausimai keliami kal-
bant su lektoriais, me-
dikais, spaudoje. Svar-
bu prieš vizitą apsvarsty-
ti, kaip konkrečiai apibū-
dinti savo ligą. 

MarijOna 
BarauSKienė
Lietuvos artrito 

asociacija   

Informacija apie sąnarių endoprotezavimą   
Ši informacija pareng-

ta pagal Sąnarių endopro-
tezavimo ir išlaidų sąna-
rių endoprotezams įsigy-
ti kompensavimo tvarkos 
aprašą, patvirtintą sveika-
tos apsaugos ministro įsa-
kymu Nr. V-810, paskelb-
tu 2012-09-06 „Valstybės 
žinių“ Nr.104-5298 (to-
liau – Aprašas).

1. Pacientams, ap-
draustiems privalomuoju 
sveikatos draudimu (toliau 
– pacientai arba pacien-
tas), sąnarių endoprotezus 
centralizuotai perka ir ne-
mokamai skiria valstybi-
nė ligonių kasa prie Svei-
katos apsaugos ministeri-
jos (toliau – VLK). Taip pat 
vLK kompensuoja pacien-
tų, savo lėšomis įsigijusių 
sąnarių endoprotezus, iš-
laidas. vLK perka standar-
tinius cementinio tvirtini-
mo kelio, klubo, peties, al-
kūnės ir mechaninio tvirti-

nimo čiurnos sąnario en-
doprotezus bei jų priedus, 
kompensuoja specialių-
jų ir individualiųjų sąna-
rių endoprotezų įsigijimo 
išlaidas.

2. Norėdamas gauti 
standartinį sąnario endo-
protezą ar kompensaci-
ją už savo lėšomis įsigy-
tą sąnario endoprotezą, 
pacientas, kuriam turi bū-
ti atliekama planinė sąna-
rio endoprotezavimo ope-
racija, prašymą standar-
tiniam sąnario endopro-
tezui gauti (užpildytą gy-
dytojo ortopedo trauma-
tologo konsultacijos me-
tu)ir gydytojo ortopedo 
traumatologo konsultaci-
jos išvadą (Aprašo 1 prie-
das) palieka toje gydy-
mo įstaigoje, kurioje nu-
sprendžia operuotis. Jei-
gu pacientas konsultaci-
jos metu nepasirenka gy-
dymo įstaigos,jis turi sava-

rankiškai išsiųsti prašymą 
su nurodytu gydymo įstai-
gos pavadinimu ir gydyto-
jo ortopedo traumatologo 
konsultacijos išvadą VLK 
(Europos aikštė 1, 03505 
Vilnius). Jeigu turi būti 
atliekama neplaninė arba 
skubi endoprotezavimo 
operacija, arba reikalingas 
specialusis, individualusis 
ar revizinis endoprotezas, 
prašymą atsiunčia gydy-
mo įstaiga, kurioje pacien-
tas nusprendžia operuotis. 
Prašymai dėl standartinių, 
specialiųjų, individualių-
jų ar revizinių endoprote-
zų skyrimo registruojami 
vLK kompiuterinėje duo-
menų bazėje pagal jų pa-
teikimo vLK datą. Sąna-
rių endoprotezai pacien-
tams skiriami kas ketvir-
tį eilės tvarka (pagal paci-
entų prašymų registravimo 
VLK datą).

3. Esant indikacijų, pa-

cientas vienu metu gali 
pateikti prašymus ir abie-
jų sąnarių endoprotezams 
arba kompensacijoms (jei 
įsigyja endoprotezus savo 
lėšomis) gauti – užpildo-
mi atskiri prašymai ir pri-
dedamos reikiamos gydy-
tojų išvados. Šiuo atveju 
vienas prašymas bus regis-
truojamas iš karto (pagal 
pateikimo datą), o antra-
sis –ne anksčiau kaip po 6 
mėnesių nuo pirmojo pra-
šymo registravimo dienos.

4. Jei pacientas, įrašy-
tas į VLK eilę sąnario en-
doprotezui gauti, nutaria 
nelaukti, kol endoprote-
zas jam bus paskirtas ei-
lės tvarka, ir savo iniciaty-
va įsigyja šį arba kitą jam 
tinkamą ir gydytojo or-
topedo traumatologo re-
komenduojamą implantą 
(VLK neperkamą), jis turi 
užpildyti prašymo implan-
tuoti savo lėšomis įsigytą 
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sąnario endoprotezo for-
mą (Aprašo 5 priedas). Pa-
cientas, norintis gauti da-
linę sąnario endoprotezo 
įsigijimo išlaidų kompen-
saciją, ne vėliau kaip per 
90 dienų po operacijos 
pateikia VLK: a) prašymą 
sąnario endoprotezo įsi-
gijimo išlaidų kompensa-
cijai gauti (Aprašo 6 prie-
das) – jame būtina nurody-
ti savo asmeninę sąskaitą 
banke, į kurią bus perve-
dama kompensacija; b) li-
gos istorijos išrašą apie at-
liktą sąnario endoproteza-
vimo operaciją, panaudo-
jant paciento lėšomis pirk-
tą endoprotezą, ir duome-
nis apie panaudotą endo-
protezą; c) originalią sąs-
kaitą faktūrą už įsigytą są-
nario endoprotezą; d) pra-
šymo implantuoti savo lė-
šomis įsigytą sąnario en-
doprotezo (Aprašo 5 prie-
das) kopiją.

5. Jei pacientas, sulau-
kęs sąnario endoprotezo 
vienoje gydymo įstaigoje, 
pageidauja operuotis kito-
je gydymo įstaigoje, apie 
tai jis praneša VLK ne vė-
liau kaip iki paskutinės 
VLK pranešime apie jam 
skirtą sąnarioendoprotezą 
nurodytos registravimosi 
operacijai termino dienos, 
atsiųsdamas paštu laisvos 
formos prašymą leisti ope-
ruotis kitoje gydymo įstai-
goje. Į kitos gydymo įstai-
gos eilę pacientas įrašo-
mas pagal ankstesnio pra-
šymo pateikimo VLK da-
tą. Sąnario endoprotezas 
iš vienos gydymo įstaigos 
į kitą nepervežamas – jis 
eilės tvarka skiriamas ki-
tam toje pačioje gydymo 
įstaigoje endoprotezavi-

mo operacijos laukian-
čiam pacientui.

6. Pacientas, gavęs 
VLK pranešimą apie jam 
skirtą sąnario endoprote-
zą, per 30 dienų turi at-
vykti į gydymo įstaigą, ku-
rioje nori būti operuoja-
mas, ir suderinti sąnario 
endoprotezavimo opera-
cijos atlikimo laiką gydy-
mo įstaigos nustatyta tvar-
ka. Jeigu per 30 dienų nuo 
pranešimo gavimo paci-
entas neatvyksta į gydy-
mo įstaigą arba raštu atsi-
sako operuotis, endopro-
tezas eilės tvarka skiria-
mas kitam toje pačioje gy-
dymo įstaigoje endopro-
tezavimo operacijos lau-
kiančiam pacientui.

7. Jei pacientas, kuriam 
eilės tvarka skiriamas są-
nario endoprotezas, ne-
sutinka operuotis pagal 
gydymo įstaigos nustaty-
tus terminus, jam skirtas 
endoprotezas eilės tvar-
ka atitenka kitam toje pa-
čioje gydymo įstaigoje en-
doprotezavimo operacijos 
laukiančiam pacientui.

8. Pacientas gali vieną 
kartą pasinaudoti galimy-
be grįžti į eilę pagal savo 
pirminio prašymo registra-
vimo vLK datą. tam tikslui 
jis turi tiesiogiai arba paštu 
VLK pateikti prašymą pa-
kartotinai jį įrašyti į eilę 
pasirinktoje gydymo įstai-
goje pagal pirminio prašy-
mo registravimovLK datą. 
Ši galimybė galioja ne il-
giau kaip 1 metus nuo nu-
matyto operacijos termino 
pabaigos. nepasinaudo-
jęs šia galimybe, pacien-
tas turi užregistruoti į ei-
lę iš naujo.

9. Pacientų vietos VLK 

eilėje sąnario endoprote-
zui gauti arba paskirti są-
narių implantai kitiems as-
menims neperleidžiami.

10. VLK perkami sąna-
rių endoprotezai (numa-
tyti planinėms operaci-
joms) pacientams ir jų pa-
sirinktoms gydymo įstai-
goms nemokamai skiria-
mi eilės tvarka pagal pa-
cientų prašymų registra-
vimo vLK datą. neplani-
nės sąnarių endoproteza-
vimo operacijos atlieka-
mos dėl navikų, kurie su-
ardo sąnario struktūrą ir 
pažeidžia sąnarinius pa-
viršius, dėl nesuaugusių 
lūžių, dėl blauzdikaulio 
apatinės dalies lūžio, taip 
pat dėl gresiančių ortope-
dinių endoprotezų, im-
plantų, transplantatų kom-
plikacijų.Šios operacijos 
atliekamos 3 mėnesių lai-
kotarpiu nuo paciento ar-
ba gydymo įstaigos prašy-
mo skirti sąnario endopro-
tezą dienos. Skubios sąna-
rių endoprotezavimo ope-
racijos atliekamos nedel-
siant dėl patologinių lū-
žių, dėl kurių atsiranda 
visos šlaunikaulio galvos 
nekrozė, dėl žastikaulio 
viršutinės ir apatinės da-
lių, alkūnkaulio viršutinės 
dalies, šlaunikaulio kaklo 
ar pergūbrinio lūžio, esant 
artrozės požymių.

11.Pacientams, savo 
lėšomis įsigijusiems sąna-
rių endoprotezus, kom-
pensacijos skiriamos po 
planinių operacijų eilės 
tvarka pagal jų prašymų 
registravimo vLK datą. 
Kompensuojama mažiau-
sia operacijos atlikimo lai-
kotarpiu vLK nupirkto ati-
tinkamos grupės sąnario 

endoprotezo kaina. Šiuo 
metu pacientams už savo 
lėšomis įsigytą klubo są-
nario endoprotezą kom-
pensuojama 1731,35 Lt, 
už kelio sąnario endopro-
tezą – 3274,64 lito. 

12. Jei pacientui, neį-
rašytam į VLK eilę sąnario 
endoprotezui gauti, lei-
džiama implantuoti savo 
lėšomis įsigytą endoprote-
zą, operacija jam gali bū-
ti atliekama tik tuomet, kai 
nėra numatyta atlikti ope-
racijų į šią eilę įrašytiems 
asmenims.

13. Baigus paciento 
gydymą stacionare ir pir-
mąjį reabilitacijos etapą, 
jam skiriamas antrasis ir, 
jei reikia, trečiasis reabi-
litacijos etapas. Pacientas 
gali atsisakyti reabilitaci-
jos, tai patvirtindamas pa-
rašu ligos istorijoje.

14. Privalomuoju svei-
katos draudimu apdraus-
tiems pacientams už at-
liktą operaciją, būtinus 
vaistus,medžiagas ir ki-
tas priemones gydymo įs-
taigai sumoka vLK pagal 
sveikatos apsaugos mi-
nistro patvirtintas bazi-
nes kainas. Jeigu pacien-
tas savo iniciatyva pasi-
renka brangesnes proce-
dūras, vaistus, medžiagas 
ar priemones, jis apmoka 
paties pasirinktų vaistų, 
procedūrų, medžiagų ir 
kt. priemonių kainų ir ba-
zinių kainų skirtumą.

informaciją apie sąna-
rių endoprotezų įsigijimo 
išlaidų kompensavimą ga-
lima rasti vLK interneto 
svetainėje www.vlk.lt.

Telefonas pasiteirauti:
8 700 88 888.
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valstybinei ligonių ka-
sai prie Sveikatos apsau-
gos ministerijos (VLK) pa-
tobulinus privalomojo 
sveikatos draudimo infor-
macinę sistemą „Sveidra“ 
atsirado galimybė supa-
prastinti siuntimų į reabi-
litacijos įstaigas išdavimų 
tvarką. tad nuo spalio 1 d. 
pacientams, kuriems ski-
riamas reabilitacinis gy-
dymas stacionariose svei-
katos priežiūros įstaigose 
ar sanatorijose, neberei-
kia patiems vykti į terito-
rinę ligonių kasą (TLK) pa-
žymos, patvirtinančios jų 
teisę į kompensaciją už 
minėtą gydymą.

Dabar reikiamų doku-
mentų tvarkymu rūpinasi 
patys medikai, naudoda-
miesi privalomojo svei-
katos draudimo informa-
cine sistema „Sveidra“ – 
siųsdami ligonį į reabi-
litacijos įstaigas, jie tLK 
elektroniniu būdu pateikia 

prašymą dėl paciento rea-
bilitacinio gydymo išlaidų 
kompensavimo. Per vieną 
darbo dieną elektroniniu 
būdu iš TLK gaunamas at-
sakymas, ar pacientui mi-
nėto gydymo išlaidos bus 
kompensuojamos. apie 
TLK išduotą elektroninę 
pažymą ligonį turi infor-
muoti į reabilitaciją siun-
čiantis gydantysis gydyto-
jas. tokia tvarka neabejo-
tinai patogesnė ligoniams 
ir gydymo įstaigoms, siun-
čiančioms juos medicini-
nės reabilitacijos paslau-
goms gauti. Anksčiau šių 
įstaigų socialiniams dar-
buotojams tekdavo sun-
kiai judantiems pacien-
tams šias pažymas atvež-
ti iš TLK. 

Kiek kitokia tvarka ga-
lioja dėl ambulatorinės 
reabilitacijos. Pacientai, 
siunčiami ambulatorinei 
reabilitacijai, pasiimti pa-
žymos dar turės atvyk-

ti į tLK arba į jos atstovy-
bę savivaldybėje. Tiesa, ir 
šiems pacientams nusta-
tyta palengvinimų – jiems 
mažiau teks keliauti. Tar-
kim, jei pacientas iš Pa-
nevėžio buvo gydomas 
vilniuje ir čia jam skiria-
ma ambulatorinė reabi-
litacija – kreiptis dėl pa-
žymos jis galės į Vilniaus 
tLK. anksčiau dėl minėtos 
pažymos pagal gyvena-
mąją vietą tekdavo kreip-
tis į Panevėžio TLK. Beje, 
vLK ketina ir toliau tobu-
linti privalomojo sveikatos 
draudimo informacinę sis-
temą „Sveidra“, tad tikėti-
na, kad netrukus rūpintis 
šių pažymų gavimu nerei-
kės ir pacientams, siunčia-
miems ambulatorinei rea-
bilitacijai.

informuojame, kad pri-
valomuoju sveikatos drau-
dimu apdraustiems gyven-
tojams medicininę reabili-
taciją ar sanatorinį gydy-

Supaprastinta siuntimų  į reabilitacijos įstaigas tvarka
mą skiria gydantysis gydy-
tojas, remdamasis fizinės 
medicinos ir reabilitaci-
jos gydytojo rekomenda-
cijomis. ar pacientas ga-
li gauti šias paslaugas sta-
cionare, ar ambulatoriš-
kai, sprendžia gydantysis 
gydytojas pagal paciento 
sveikatos būklę. Svarbu 
tai, kad pacientas turi tei-
sę pats pasirinkti, į kurią 
įstaigą jam parankiau vyk-
ti. tam pasitarnauja jau ne 
vienerius metus vLK inter-
neto svetainėje (www.vlk.
lt) veikiantis skyrelis „Me-
dicininė reabilitacija“. Ja-
me galima sužinoti apie 
laisvas vietas medicini-
nės reabilitacijos paslau-
gas teikiančiose įstaigose, 
nurodomi jų adresai, te-
lefonai, įstaigų teikiamos 
paslaugos. 

valstybinės ligonių 
kasos prie SaM ryšių su 

visuomene skyrius

Raija yra 54 metų mo-
teris, kuriai 2003 m. buvo 
diagnozuotas reumatoi-
dinis artritas ir Sjogreno 
sindromas. Spausdiname 
Raija Heimonen, „2012 
Stene“ premijos laurea-
tės, pasakojimą.

Aš kovoju kasdien, lai-
kausi galiojančių taisyklių. 
turiu du tarptautinius prie-
šininkus, kurie ringe kovo-
ja su manimi tuo pat metu: 
p. reumatizmą ir p. Sjo-
greną. Mano oponentai – 

labai patyrę kovotojai. 
Iš judviejų p. Reuma-

tizmas yra stipresnis ir la-
biau nenuspėjamas. akty-
viausias jis yra rytais, nie-
kada nenori pasiduoti ir 
visuomet siekia nugalė-
ti. O p. Sjogrenas (iš Šve-
dijos) – gerokai lengves-
nės kategorijos priešinin-
kas, todėl kelių savaičių 
kova su mano švediškuo-
ju priešininku gali baigtis 
jo nenaudai. 

Dažniausiai  mano 
oponentai turi pripažin-

ti savo pralaimėjimą. ta-
čiau tai būtų neįmanoma 
be atitinkamo mano po-
žiūrio, humoro jausmo ir 
puikios įrangos. 

Įprastinėmis dienomis 
kova prasideda nuaidėjus 
gongo signalui. Prieš atsi-
merkiant visuomet įverti-
nu savo priešininkus. Pa-
sukioju kulkšnis, sulenkiu 
kelius ir kilsteliu pečius. 
Būdamas tikru vyturėliu, 
p. reumatizmas visuomet 
pasiruošęs kovai. Kulkš-
nys skausmingos, skauda 

nykštį, o keliai ir pečiai – 
sustingę. Pakeliu akių vo-
kus ir pastebiu, jog ma-
no priešininkas iš Švedi-
jos, p. Sjogrenas, taip pat 
pasiruošęs ir laukia. Akys 
– tarsi švitrinis popierius. 

Stumteliu save į sėdi-
mąją padėtį ant lovos kraš-
to ir pradedu nuo papras-
čiausių užduočių. Įsilaši-
nu į abi akis lašų ir po ke-
lių akimirkų p. Sjogrenas 
puola prieš mane ant ke-
lių. Mielai pripažįstu, jog 
vartoju dopingą. galų ga-

Kaip aš įveikiau ligos mestus iššūkius
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le, juk kovą nugalėjau lai-
kydamasi taisyklių, galio-
jusių 1800 m. pabaigoje, 
kai dopingas nekėlė rū-
pesčių. tuomet priverčiu 
save atsistoti į vertikalią 
padėtį, o mano keliai pra-
deda skausmingai dejuo-
ti. Laikausi lovos krašto. 
Kulkšnys jautrios ir skaus-
mingos. Žengiant pirmuo-
sius žingsnius iš ryto, pė-
das tarsi perveria tuzinas 
adatų. Svirduliuoju ant 
drebančių kojų ir eidama 
sukioju pečius. nusvirdu-
liuoju į virtuvę, prisipi-
lu stiklinę vandens ir su-
vilgau savo perdžiūvusią 
gerklę. Ant kelių klūpin-
tis p. Sjogrenas gauna šal-
to dušo. Tuomet į kovą pa-
leidžiu cheminius ginklus: 
oksichloridą, reumakoną, 
kortizoną, kalcį. 

mano darbdavys palai-
ko mane kasdienėse kovo-
se. turiu du darbo kom-
piuterius: vieną namuo-
se, o kitą – darbe. Tomis 
dienomis, kai oponentai 
mane prismaugia, tega-
liu sėdėti prie kompiute-
rio su pižama ir skaityda-
ma pirmuosius tos dienos 
elektroninio pašto laiškus 
mankštinu kulkšnis ir ko-
jų pirštus. Eidama trumpas 
distancijas iki virtuvės pa-
sidaryti puodelio stiprios 
kavos ir užtaisyti savęs 
dienos kovai, sulenkiu ko-
jų pirštus. Kai tik keliai ir 
kulkšnys tampa paslankūs, 
galiu apsirengti. 

Į darbą einu apsiavu-
si patogius, minkštais pa-
dais batus. atstumas iki 
darbo – kiek mažiau kilo-
metro. Jeigu būčiau šalies 
lygio kovotoja, esu įsitiki-

nusi, jog atsirastų rėmėjas, 
aprūpinantis mane atitin-
kama, imtynėms tinkama 
avalyne. tačiau man rei-
kia ilgai knistis, norint įsi-
gyti batus, su kuriais galė-
čiau dalyvauti savo kovo-
se. visa laimė, kad man 
pavyko rasti keletą gamin-
tojų, gaminančių tinkamą 
avalynę. Kaip ir daugely-
je kitų sporto šakų, apran-
ga ir priedai nėra itin ele-
gantiški. Man teko atsisa-
kyti krepšių su dirželiais 
ir juos iškeisti į tokius, ku-
riuos galėčiau nešti ranko-
je arba ant sulenktos al-
kūnės. tol, kol prisimenu 
reguliariais laiko interva-
lais kaitalioti krepšį – de-
šinė ranka, dešinysis dil-
bis, kairė ranka – kairysis 
dilbis, ir t.t. – pirštai ir al-
kūnės nespėja įsitempti. 

Mano sporto šakoje, 
kaip ir daugelyje kitų, vis-
ką nulemia teisinga įran-
ga. nėra reikalo pasiimti 
skėčio, nes rezultatas bus 
– tik skaudantys pirštai ir 
alkūnės, o jeigu nepasi-
seks – ir pečiai. Geriau-
sias sprendimas – lengvas 
lietpaltis. Kita vertus, kai 
kartais siekiu greitos per-
galės prieš savo varžovus 
– kojų skausmą, iš skaus-
mo klykiančius pečius 
ir pirštus, sulenktus tarsi 
pirkinių krepšio rankena, 
į mano it smėlio priber-
tas akis pliekia lietus, o aš 
velkuosi pusiau įsipainio-
jusi savo lietpaltyje. tokio-
mis aplinkybėmis geriau-
sias sprendimas būtų plati 
kaip skėtis skrybėlė, kurią 
dėvi gatvių šlavėjai kinai. 
Deja, mano humoro jaus-
mas dar taip toli nesiekia!

Humoras – naudin-
ga priemonė tais rytais, 
kai pusryčiai prasideda 
08:00 valandą, o sveiki ir 
jauni vyrai po bemiegės 
nakties sėdi prie apvalaus 
stalo su buteliukais van-
dens ir krauju pasruvu-
siomis akimis. viskas, ką 
gali padaryti pagyvenusi 
moteris, suimti save į ran-
kas ir su savo prie žemės 
traukiančiu humoro jaus-
mu prisijungti prie jų sta-
lo, tokiomis pat raudono-
mis ir deginančiomis aki-
mis ir prie išdžiūvusio go-
murio limpančiu liežuviu. 
Posėdis pradedamas, vi-
siems drauge iš buteliukų 
gurkštelėjus vandens. 

Laisvadieniai, sako-
ma, atitinka požiūrį. Vietoj 
įdomaus laisvalaikio leidi-
mo – kasdienės rungtynės. 
tai kasdienės programos 
dalis. gėda, tačiau nėra 
tokio dalyko kaip „atosto-
gos nuo ligos“. Kita vertus, 
tai būtų vis dėlto nauja ir 
įdomu, stoti į kovą su var-
žovu kaitriai šviečiant sau-
lei arba taikant kitus kovos 
menus: paplūdimį, tropi-
nius miškus, kultūrinio gy-
venimo centrus. gal ateis 
diena, kai atsidursiu tam-
siame viešbučio kamba-
ryje, gulėsiu po gaivinan-
čiais ventiliatoriaus spar-
nais, o mano bendrake-
leivis gaivinsis seniausia-
me miesto SPA. 

Bet – mano diena vi-
suomet baigiasi nuskam-
bėjus gongui: nesvarbu 
ar atostogaujant, ar esant 
namuose. Kartais, pavy-
kus nugalėti savo varžo-
vą, visas mano kūnas va-
kare būna jautrus ir skaus-

mingas. Tik miegas atneša 
palengvėjimą. Suprantu, 
jog nugalėti varžovus pa-
vyko patyrus tik nežymius 
nuostolius, tačiau kovos 
niekada nebūna garbin-
gos: vienų kitiems nepa-
spaudžiamos rankos nei 
prieš kovą, nei po jos. 

                                                                                                
Versta iš anglų kalbos

***
Informuoju, kad  2013 

m. EULAR skelbia rašinių 
konkursą  tema “Sveikas 
senėjimas - mano paslap-
tys sergant reumatinėmis 
sąnarių  ligomis.“  Aprašy-
ti savo kasdieninį gyvenimą 
–  tai dieta, fiziniai pratimai, 
poilsio programa, meditaci-
ja, šeimos palaikymas ir ki-
tos paslaptys. Rašinio apim-
tis 2 puslapiai  A4 formate 
ir šriftas 12, pateikti 4 nuo-
traukas, susijusias su raši-
niu. Rašinį  lietuvių ir an-
glų kalba atsiųsti iki gruo-
džio 27 dienos  Lietuvos 
artrito asociacijai el. paštu 
artritas@mail.lt. Laimėtojui 
skiriama premija 2000 EUR 
ir įteikiama metinio eULar 
kongreso atidarymo me-
tu Madride (Ispanija) 2013 
m. birželio 12-15 dienomis.

Ši premija pavadinta Ed-
garo Stene vardu, kuris sir-
go labai sunkiai ankiloziniu 
spondilitu ir išgyveno nepil-
nus 50 metų. Tai buvo akty-
vus  žmogus, daug padėjęs 
sergantiems reumatinėmis 
sąnarių ligomis norvegijo-
je ir kitose Europos šalyse.

Laukiame rašinių!

Parengė 
Ona TeLyčėnienė

Lietuvos artrito 
asociacijos prezidentė
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Nė vienas žmogus, ser-
gantis artritu, neišvengia 
skausmo. Skausmas kar-
tais būna labai stiprus, il-
galaikis, todėl gali atro-
dyti neįveikiamas, ga-
li sukelti nerimą ir depre-
siją. nėra abejonių, kad 
skausmas apsunkina li-
gos simptomus, tačiau su-
pratus skausmo priežas-
tis, svarbą, jį stiprinančias 
aplinkybes, skausmą gali-
ma efektyviai kontroliuo-
ti. Skausmui numalšinti 
yra daugybė priemonių, 
tačiau dažniausiai grie-
biamasi tik skausmą mal-
šinančių vaistų. Bėda ta, 
kad vaistai ne visiems ir 
ne visada padeda, jau ne-
kalbant apie jų sukelia-
mus nepageidaujamus po-
veikius. todėl siūlome pa-
sirinkti bei naudoti ir ki-
tas skausmą malšinančias 
priemones.

SKaUSmaS. KaS Tai?

Skausmas – tai signalas 
iš stimuliuojamų nervų ga-
lūnėlių (arba skausmo re-
ceptorių) apie tai, kad kaž-
kas atsitiko kūnui. Šis si-
gnalas arba impulsas ner-
vais, kaip telefono laidais, 
perduodamas į nugaros, o 
paskui į galvos smegenis, 
kuriose ir yra atpažįstamas 
skausmas. Uždegimas ar 
audinių pažeidimas suža-
dina skausmo receptorius.

Skausmas pirmiausia 
yra apsauginis signalas. 
Pvz., netyčia palietus karš-

Kad skausmas nebūtų priešu                         
tą laidynę, iš rankos siun-
čiamas signalas į smege-
nis apie susidariusį pavo-
jų – pažeidžiami rankos 
audiniai. Smegenys greitai 
siunčia „atsakymą“ – tuoj 
pat atitraukti ranką. tokiu 
būdu skausmas organizmą 
apsaugo nuo dar didesnio 
pažeidimo.

Suprasti skausmą pa-
deda ir “skausmo vartų” 
teorija. manoma, kad nu-
garos smegenyse yra me-
chanizmas, kuris gali su-
trukdyti skausmo signa-
lams patekti į galvos sme-
genis, kur jie būtų atpa-
žinti kaip skausmas. Įdo-
mu tai, kad organizmas 
gali siųsti signalus, kurie 
konkuruoja vienas su ki-
tu: vienas signalas siun-
čia žinią apie skausmą, 
o kitas gali „uždaryti var-
tus“ ir apsaugoti nuo pir-
mojo signalo perdavimo. 
Pvz., susimušus alkūnę ir 
instinktyviai pradėjus trin-
ti pažeistą vietą, trynimo 
signalas greičiau patenka 
į nugaros smegenis, „už-
daro skausmo vartus“ ir 
skausmo signalas nebe-
gali patekti į galvos sme-
genis. todėl skausmas be-
veik nejaučiamas.

galvos smegenyse irgi 
yra „mechanizmai“, kurie 
numalšina ūmų skausmą, 
todėl esant reikalui, jos ga-
li siųsti signalus ir „užda-
ryti skausmo vartus“. Pvz., 
futbolininkas muša įvartį 
sužeista koja ir tuo metu 
beveik nejaučia skausmo. 

Ši situacija aiškinama tuo, 
kad organizmas gamina į 
morfiną panašias medžia-
gas, endorfinus ir enkefa-
linus, kurie, esant tam ti-
kroms situacijoms, „užda-
ro skausmo vartus“.

„Skausmo vartai“ itin 
jautrūs emocinės būse-
nos pokyčiams. nerimas, 
nuovargis, depresija, susi-
telkimas ties savo skaus-
mu ir monotonija stipri-
na skausmo pojūtį, o tei-
giamos emocijos, malo-
nūs įspūdžiai, atsipalai-
davimas ir poilsis nelei-
džia prasiveržti skausmo 
signalui į galvos smegenis. 

nors lėtinis skausmas 
tiek moksliniu aiškinimu, 
tiek ir emociniu poveikiu 
skiriasi nuo trumpalaikio 
ir ūmaus skausmo, tačiau 
ir jį susilpninti bei įveikti 
gali pats organizmas. La-
bai svarbu suprasti, kad 
kiekvienas žmogus jaučia 
skausmą savaip, todėl kie-
kvienam žmogui padeda 
skirtingos skausmą mal-
šinančios priemonės. Kas 
padeda vienam, nebūtinai 
padės kitam.

ŠIuOlaIKInė 
SKaUSmO SamPRaTa

Pastaraisiais dešimt-
mečiais supratimas apie 
skausmą iš esmės keitėsi. 
Kadaise buvo manoma, 
kad skausmo intensyvu-
mas priklauso nuo audi-
nių pažeidimo laipsnio, 

tad jei audiniai nepažeis-
ti, tai negali būti ir skaus-
mo. tokiais atvejais skaus-
mu besiskundžiantys paci-
entai neretai buvo įtariami 
apsimetinėjimu. Dabar ži-
noma, kad skausmas yra 
daug sudėtingesnis reiški-
nys ir, norint jį numalšin-
ti, reikia atsižvelgti ne tik 
į jo fizines priežastis, bet 
ir suprasti žmogaus elge-
sį. taip pat reikia įsigilinti 
į skausmą lydinčius jaus-
mus bei mintis, įvertin-
ti šeimos bei darbo aplin-
kos įtaką, žinoti apie pro-
blemos trukmę ir ankstes-
nio medicininio gydymo 
patirtį.

Skausmo stiprumas la-
bai priklauso nuo situaci-
jos, kurioje jis jaučiamas. 
galima net sąmoningai ar 
nesąmoningai jo nepaisy-
ti, kaip vaikai, įsitraukę į 
sniego gniūžčių mūšį, ne-
pastebi, kad ledas degina 
rankas, ir tik sugrįžę namo 
pajunta, kokie sušalę pirš-
tai. antrojo pasaulinio ka-
ro metais amerikiečių gy-
dytojas Beecheris pastebė-
jo ir aprašė, kad sužeisti 
kariai prieš operaciją ma-
žiau skundėsi ir reikala-
vo mažiau skausmą mal-
šinančių vaistų negu civi-
liai gyventojai. gydytojas 
suprato, kad šios dvi paci-
entų grupės skyrėsi ne fizi-
ne būkle, o skausmui pri-
skiriama prasme. Karei-
viams sužeidimas – tai iš-
gelbėta gyvybė mūšio lau-
ke, galimybė sugrįžti na-
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mo. Tuo tarpu civiliams – 
grėsmė įprastiniam gyve-
nimo ritmui, finansinei ir 
šeimos gerovei.

Užsiėmęs ir visiškai  
pasinėręs į įdomią veiklą 
žmogus taip pat gali pa-
miršti savo skausmą, to-
dėl kiekvienam reikėtų 
atkreipti dėmesį į tai, ku-
ri veikla, aplinka mažina 
skausmą, o kuri – stiprina.

     
      
Kiekvienas yra nelai-

mingas tiek, kiek tiki toks 
esąs.  

Seneka 
“Laiškai Liucilijui”

SKaUSmO SPąSTai

Bet kokie žmogaus gy-
venime sukrėtimai – sunki 
liga ar lėtinis skausmas – 
gali sukelti nerimą, depre-
siją, pyktį ar net bejėgišku-
mą. Pajutus stiprų skaus-
mą, daugumos žmonių 
nuotaika prastėja, dingsta 
apetitas, norisi verkti. tuo-
met ne tik skausmas, bet ir 
visa kita atrodo blogiau, 
negu yra iš tikrųjų. Nega-
tyvūs jausmai tik sustipri-
na skausmą. Be to, artri-

tas dažnai sukelia nuovar-
gį, kuris irgi trukdo įveikti 
skausmą. Įsisukę į užburtą 
ratą, nuolat patirsite stre-
są. Psichologinį stresą di-
dina ir mintys apie artėjan-
čią senatvę, tapimą našta 
sau ir artimiesiems. 

Bet nepamirškite, kad 
nuotaika paklūsta protui! 
Dar epiktetas yra pasa-
kęs, kad žmogus kenčia ne 
dėl įvykių, o dėl požiūrio 
į juos. Jei, pavyzdžiui, pa-
budę ryte pajuntate skaus-
mą sąnariuose ir galvoja-
te: ”Oi, kas dabar bus! Aš 
nebegalėsiu atsikelti iš lo-
vos…”, tai imate jaudin-
tis, kad neįgyvendinsite 
dienos planų ar įsiparei-
gojimų, neteksite darbo ir 
pan. Šis vidinis monolo-
gas tuoj pat sukelia nema-
lonius jausmus ir išgyveni-
mus. Jūsų kūnas įsitempia, 
o dėl padidėjusios raume-
nų įtampos skausmas dar 
labiau sustiprėja, tuo tarpu 
galvoje sukasi vis tos pa-
čios pragaištingos mintys. 

Sąveika tarp skausmo, 
raumenų įtampos bei stre-
so, emocijų ir nuovargio 
yra abipusė, tad  kartais 
būna sunku aptikti tikrą-
ją blogos savijautos prie-
žastį. Tačiau reikia nepa-

miršti, kad skausmą ga-
lima kontroliuoti, pavei-
kiant bet kurią uždaro ra-
to grandį.

 

Kiekvienas pacientas 
turi gydytoją savo viduje.

 albertas Schweitzeris

 

KeLeTaS PaTaRimų

Sergant artritu ir ken-
čiant nuolatinius skaus-
mus, visas gyvenimas gali 
imti suktis apie skausmą ir 
ligą. Sąnarių liga gali ap-
riboti galimybes, bet netu-
rėtų užvaldyti gyvenimo. 
Jei galvosite optimistiškai, 
palaikysite savitarpio pa-
sitikėjimu pagrįstus ryšius 
su gydytoju, tikrai įveiksi-
te skausmą ir rasite būdų, 
kaip tapti sveikesniam.

Pasitikrinkite, ar jau 
metėte iššūkį artritui, ar 
stengiatės pats kurti sa-
vo gyvenimą, daryda-
mas dalykus, kurie teiktų 
džiaugsmą ir pilnatvę:

• Pripažinkite ir pri-
imkite tai, kas nutiko jums 
ir kitiems.

• Nesistenkite už-
gniaužti  liūdesio ir siel-
varto – tai dar labiau pa-
kenks sveikatai.

• Susikurkite para-
mos tinklą iš specialistų ir 
žmonių, turinčių panašią 
negalią.

• Kitoks – nereiškia 
nei geresnis, nei bloges-
nis. tiesiog savitas.

• Pripažinkite pra-
radimus, bet nepasinerki-
te į juos.

• Palaikykite ryšius 
su šeima ir draugais. Pats 
kreipkitės į juos pagalbos.

• Išsaugokite hu-
moro jausmą – nepriim-
kite visko pernelyg rimtai, 
ypač savęs.

• Domėkitės kitais 
ir gyvenimu.

• Džiaukitės pa-
prastais malonumais: sau-
lėlydžiu, paukščiais, vai-
kais.

• Žinokite kada su-
stoti, nusileisti.

• Įvertinkite tai, ką 
galite padaryti, o ne tai, 
ko negalite.

• Jei negalite atlikti 
darbo kaip esate įpratęs, 
visvien padarykite, tik ki-
tu būdu.

• Puoselėkite save: 
nuolatos mokykitės, skai-
tykite.

• Vertinkite šią die-
ną.

• Būkite kantrus ir 
atkaklus.

• Liaukitės siekęs 
tobulumo, būkite lankstus.

• Lankykitės pas ki-
tus. Neizoliuokite savęs!

• Naudokitės gali-
mybėmis: žmonių su ne-
galia organizacijomis, re-
abilitacijos centrais ir sto-
vyklomis, dienos centrais.

• Išsaugokite savo 
įvaizdį – aš vis dar mote-
ris/vyras, aš vis dar  žmo-
gus.

• Kūrybiškai priim-
kite iššūkius, atskleiski-
te savo talentus ir išradin-
gumą, galynėdamiesi su 
skausmu ir negalia.

 Dr. rūTa SarGauTyTė

g y v e n i m a S   i r   a r t r i t a S
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europiečio dienai pa-
žymėti Kauno rotušės 
aikštė paskelbiama euro-
piečio aikšte. Čia įrengia-
ma viena didelė ir keletas 
mažesnių palapinių, ku-
riose renginio metu veikia 
kūrybinės dirbtuvės ir plė-
tojamos kitokios veiklos. 
renginio dalyviai - vy-
resniosios kartos atstovai, 
sąjungos ir organizacijos, 
svečiai, jaunimas bei vie-
tos gyventojai.

 2012 m. paskelbti Eu-
ropos vyresniųjų žmonių 
aktyvumo ir kartų solida-
rumo metais. todėl mąsto-
ma, kaip sulaukus garbaus 
amžiaus išlikti veikliems ir 

aktyvus ir sveikas europietis
iš gyvenimo pasiimti kiek 
galima daugiau. renginio 
tikslas - pademonstruo-
ti vyresniajai kartai gyve-
nimo privalumus ir gali-
mybes. 

Šventės metu vyko 
nuotraukų paroda “euro-
pos metai”, “geroji pa-
tirtis Kauno miesto nevy-
riausybinėse organizaci-
jose”, “gyvenkime svei-
kiau”, “Sveika mityba ir 
įpročiai, sveiko maisto re-
ceptai”. renginio dalyviai 
susidomėjo miniviktorina 
ES tematika - “Pažink Eu-
ropą”, o į kūrybinį proce-
są dalyvius kvietė “meno 
terapija”. veikė “Laisvalai-

kio pomėgių mugė”, čia 
buvo didelis asortimen-
tas rankdarbių iš odos ir 
medžio. 

renginyje buvo gali-
ma susipažinti su Skandi-
navijos sportu ir šiaurietiš-
ku ėjimu. Vyko šiaurietiš-
ko ėjimo pamokos, kurias 
vedė asociacijos atstovai,  
kiti užsiėmimai.

Baigiamajame šven-
tės renginyje - koncer-
tas “Dainuojam europą”. 
kuriame teko koncertuoti 
mūsų vokaliniam ansam-
bliui “Viltis”. Šio koncerto 
metu pasirodėme pirmieji 
ir sulaukėme gero žiūrovų 
įvertinimo. ansamblis atli-

ko 4 muzikinius kūrinius, 
o dvi sklaitovės skaitė po-
etų eiles. Kolektyvo pro-
grama buvo palydėta vi-
sų renginio dalyvių aplo-
dismentais. 

mūsų ansamblio “ vil-
tis” meno vadovas arvy-
das Paulauskas yra jau-
nas, energingas ir talentin-
gas. Žadame savo ansam-
blio “viltis” programą at-
likti Laa konferencijoje, 
pažymint Pasaulinę artri-
to dieną.

aLdOna jOana 
PaLiOnienė

Kaunas

Masažo svarba
 Sergančių artritu žmo-

nių Kauno skyriaus ben-
drijoje vyko masažo kur-
sai. Buvo vykdomas Soci-
alinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems ben-
druomenėje savarankiš-
ko gyvenimo įgūdžių ug-
dymo, palaikymo ir atkū-
rimo projektas. Projek-
to vadovė Aldona Palio-
nienė. Paskaitas skaitė ir 
praktinius užsiėmimus ve-
dė aukštos kvalifikacijos 
masažuotojas Kęstutis Ra-
džiūnas.Kursai buvo įdo-
mūs ir naudingi. Paskai-
tose buvome supažindin-
ti su masažo istorija, ma-
sažo rūšimis ir sistemomis. 
Praktinių užsiėmimų me-
tu atlikome klasikinio (gy-

domojo) masažo bei savi-
masažo veiksmus. Įgytas 
žinias galima taikyti savo 
ir šeimos narių savijautai 
pagerinti.

Masažas – tai fizinis 
veikimas, siekiant teigia-
mo poveikio organizmui. 
Masažo poveikis organiz-
mui yra sudėtingas fizio-
loginis procesas, turi tera-
pinį efektą sergant dauge-
liu ligų, o sveikiems žmo-
nėms padeda stiprėti fiziš-
kai. Jis atliekamas ranko-
mis arba taikomos įvairios 
mechaninės (kamuoliukai, 
voleliai, žiedai ir kt.) ar 
elektrinės priemonės (ma-
sažavimo aparatai).

Masažas formavosi 
kartu su kitais liaudies 

medicinos metodais. tei-
giama, kad gydymas ma-
sažu pradėtas prieš 5000 
metų. Šio gydymo meto-
das buvo praktikuojamas 
jau akmens amžiuje. Jį at-
likti mokėjo beveik visos 

tautos ir gentys.
Lietuvoje pirmieji ma-

sažo kursai vyko 1921 m. 
Jiems vadovavo dr. V. Kuz-
ma. Po Antrojo pasaulinio 
karo pirmus masažo kur-
sus medicinos seserims or-

Savimasažo kurso dalyviai. Pirmoje eilėje iš kairės - straipsnio autorė
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ganizavo K. Dineika Drus-
kininkuose.

Klasikinis masažas yra 
visų masažų pagrindas, 
kurį turi mokėti kiekvie-
nas masažuotojas.Jį suda-
ro maždaug 108 judesiai. 
Masažo linijos sutampa su 
limfos tekėjimo kryptimi. 
Klasikiniam masažui nau-
dojami keturi pagrindiniai 
veiksmai – glostymas, try-
nimas, maigymas, vibra-
cija. Kiekvieną veiksmą 
galima atlikti įvairiais bū-
dais. Svarbu laikytis veiks-
mų eiliškumo.

Savimasažas, kaip gy-
domoji priemonė, seniau-
siai taikomas indijoje.

Savimasažo privalu-
mai: galima savarankiškai 
atlikti namuose ar kitoje 
aplinkoje, galima kartoti 
keletą kartų per dieną; ne-
reikia specialios įrangos.

Svarbu savimasažą at-
likti reguliariai. Savima-
sažas būna viso kūno ar-
ba atskirų kūno dalių (gal-
vos, rankų, kojų). Atlie-
kant savimasažą prade-
dama nuo galvos ir eina-
ma iki pėdų. Masažuoja-
ma išilginiais judesiais ,o 
sąnarius – sukamaisiais. 
Kasdieninis kūno masažas 
padidina sąnarių lankstu-
mą, sumažina skausmą ir 
šalina nuovargį, suteikia 
energijos.

Džiaugiuosi, kad galė-
jau dalyvauti šiuose kur-
suose ir įsisavinti masažo 
ir savimasažo žinias.

   Dr. Ona PuSvašKyTė
 Kaunas

Diagnozę „galvos au-
glys“ išgirsti, pamenu, ne-
buvo lengva. Iš karto pa-
skambinau vyrui Kęstu-
čiui, paprašiau atvažiuoti 
į Alytaus miesto ligoninę, 
kur buvo atliekamas tyri-
mas. Sėdėjau pusvalan-
dį, buvo tylu, labai karš-
ta. Karštis praėjo. Savijau-
ta prasta, bet sunku api-
brėžti, kas iš tikrųjų nege-
rai. Supratau, gyvenimas - 
mokykla, kurią turiu pra-
dėti iš naujo. Taip jau bu-
vo, kai 1992 metais, įsi-
traukusi į neįgaliųjų vei-
klą, turėjau daug ką keis-
ti  dėl sveikatos. Supra-
tau,  daug ką lems pozi-
tyvi nuostata.  Ji padės at-
sigauti, pažinti save ir ieš-
koti išeities. Juk turtėju li-
gomis - sudilusiais sąna-
riais, sutrikusia kraujotaka 
ir dar nežinia su kuo jau 
„draugauju“. atrodo, vis-
ko jau gana, nėra kur sku-
bėti. Svarbiausia, suprasti 
- gyvenimas tęsiasi,  rei-
kia kovoti,  palaikyti nuo-
širdžius ryšius su žmonė-
mis, nepasiduoti, „šluoti“ 
visą blogį iš savo širdies.

Šiandien jaučiuosi sti-
presnė. esu dėkinga gy-
dytojams už gydymą ne 
tik vaistais, bet ir šypse-
na,  palaikymu. gerumo, 
rūpestingumo namai su-
kurti Vilmos Prūsaitienės 
vadovaujamoje klinikoje, 
čia ligoniai laukiami, kad 
ir kas benutiktų. nuo pir-
mos minutės jaučiau šei-
mos gydytojos audronės 

Mano laikas
Konstancijos Jonušienės 
rūpestį. Ji gydė patarimais, 
žvilgsniu ir šypsena. Kai 
šypsosi gydytoja, palen-
gvėja dalia. Nuoširdžiai 
dėkoju KmUK neurochi-
rurgijos klinikos galvos 
smegenų chirurgijos sky-
riaus medikams, gydan-
tiems ir operuojantiems 
galvos smegenų patologi-
jas. Ypač nuoširdžiai  dė-
koju doc. vyteniui Del-
tuvai, kuris mane opera-
vo, skyrė reikalingą gydy-
mą, savo patarimais pa-
dėjo lengviau susitaiky-
ti su sveikatos problemo-
mis. Esu dėkinga už ko-
lektyvo darnų darbą, atsi-
davimą. Sakau  „ačiū“ vi-
siems,  nes tai 2008 metais 
išrinktas gražiausias lietu-
viškas žodis.  Žmonės į šį 
žodį sudėjo savo viltis, no-
rus, šiltus santykius, mei-
lę. Gyvenimas nelengvas - 
dažnai jauti kietas jo ran-
kas. Tačiau net didžiau-
sios bėdos įveikiamos, jei-
gu  esi  ne vienas.

Nepamiršiu tų valan-
dų ir dienų, ir naktų. Da-
bar, kai manęs paklausia, 
kaip jaučiuosi, aš atsakau: 
“Normaliai”, o širdyje juo-
kiuosi, nes kaip ir anks-
čiau turiu artritą, mane 
kankina širdis, spaudimai, 
dūstu ir turiu daug choles-
terolio… Bet juk prie viso 
to prisidėjo  ir mano me-
tai. Jie taip pat mane kan-
kina, nors kartais jų ir gy-
venimo prašau „pakelki-
te mane ant rankų“. Deja, 

gyvenimas  paslaptingas. 
Jis suteikė man laiko pa-
tylėti, paklausyti, ką šlama 
medžiai, ką sako jų lape-
liai, nors sekundei stabtel-
ti, paaukoti dalį sekundės 
tam laikui, kurio  niekaip 
negalime pagauti. 

mano laikina erdvė bu-
vo – palata, koridoriai ir 
pravertas langas ir  tie pa-
tys saulės spinduliai. 

Ir didelis noras – gy-
venti!  O, Dieve, aš dėkin-
ga Tau už  gerumą -  pa-
dovanotą maldą. Dėkoju 
Dievui už viltį, kad ir kas 
benutiktų,  už gerą, lai-
mingą šeimą, už tuos na-
mus, kuriuose gyvena tė-
vų ir vaikų meilė, geru-
mas, tarpusavio pagarba; 
už vyrą Kęstutį, dukras Vi-
tą, Dalią, Vitaliją, už anū-
kus, giminaičius ir nuošir-
džius draugus, dovanoju-
sius man savo dėmesį, su-
pratingumą, už lankymus 
ligoninėje. Susitikimai - tai 
vaistai nuo galvos skaus-
mo. Žinau, kad vieną kar-
tą į tavo gyvenimą atėjęs 
žmogus  į jį dar tikrai su-
grįš. Nesvarbu – po savai-
tės ar mėnesio, metų.

Mano mintys ieško ra-
mybės, neskubinu jų. ty-
liu, kai jos tyli. tyloje nė-
ra tempo, nėra skubėjimo. 
Aš klausausi minčių ir lai-
ko. Aš mokausi tylėti, kal-
bėti, ieškau savo veido. 
Dabar mano laikas skir-
tas brangiems žmonėms, 
kurie buvo šalia, kai man 
buvo sunku, kurie savo ge-
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rumu ir šiluma tapo tvars-
čiais, padedančiais gyti.

Sulaukęs dėmesio kie-
kvienas žmogus jaučiasi 
pakylėtas.  tik reikia pa-
čiam nesustoti net tada, 
kai labai sunku, kai ne vis-
kas pavyksta, nes kiekvie-
nas pasiekimas ar klaida- 
tai nauja patirtis, iš kurios 
iš naujo mokaisi ir gali eiti 
į priekį. Tikiu, kad aš  ga-
lėsiu, kad ir aš būsiu pa-
kankamai stipri, kad vis 
dar  turėsiu stiprybės nu-
sišypsoti. Tikiu, kad su-
gebėsiu nepasiduoti, kad 
kovosiu tol, kol išsikovo-
siu savo paprastą, kasdie-
ninę laimę.

rOMuTė udraKienė
alytus

Žalią spalvą nusime-
tanti alytaus miesto gam-
ta primena - artėja ruduo. 
Kažkas sako, kad ruduo – 
pilkas ir purvinas, kad ru-
dens lietūs subjauroja die-
nos veidą, gadina nuotai-
ką. Kad tai netiesa, gali pa-
tvirtinti visi susirinkusie-
ji į rudens šventę - švietė 
saulė, „juokėsi“ dangus, 
o žmonės dovanojo mei-
lę. Apie pasibaigiančią va-
sarą primena „artrito“ klu-
bo rudens šventė. Ši šven-
tė - tai atsisveikinimas su 
vasara. mūsų klubo neį-
galieji derlių savo soduo-
se, prie namų esančiuose 
sklypuose jau beveik nu-
ėmė, teliko tik vėlyvesnio 
laikotarpio darbai. Žiedų 
gamtoje - dar daug, to-
dėl pats geriausias laikas 
pasigrožėti tuo, ką ji do-
vanoja, ką gali sukurti iš-
radingo, kūrybingo žmo-
gaus rankos. Rudens šven-
tėje parodėme, ką nuvei-
kėme per metus, ką už-
auginome, kuo džiaugia-
mės ir kuo džiuginame ki-
tus. tapo tradicija kiekvie-
nais metais surengti šventę 
„Rudens lašelis tavo del-
nuose“, kurios metu ren-
kama geriausia gaspadi-
nė, gražiausiai parengta 
rudens gėrybių parodos 
ekspozicija. Šventėje gau-
siai dalyvavo klubo nariai, 
medicinos vadovė virgi-
nija Lietuvininkienė, sve-
čiai- alytaus miesto ben-
druomenės centro direk-
torė Loreta trainevičienė, 
alytaus „Bočių“ atstovės. 
Ši šventė yra pirmoji nau-

jose patalpose, bendruo-
menės centre, kurias klu-
bui suteikė alytaus miesto 
savivaldybė. Nuo šventės 
pradžios ore tarsi skraidė 
mintys „ Tegul šie, naujie-
ji klubo namai, būna pilni 
santarvės, laimės ir pakan-
tumo, o narių širdys - mei-
lės, džiaugsmo ir vilties“.

„net ir pats tamsiausias 
rudens vakaras gali būti 
jaukus ir šiltas, kai būry-
je bendraminčių gali ra-
miai pasikalbėti, sužino-
ti naujienas, pasidžiaugti 
veiklomis ir užsiėmimais, 
apžiūrėti rudens gėrybių 
parodėlę, pasilinksminti 
ir pašokti,“-kalbėjo šven-
tės vedėja, nuostabioji in-
ga Rakauskienė. Šventę, 
kaip ir dera, pradėjo šei-
mininkė, klubo pirminin-
kė Janė Rinkevičienė. Ji 
pasveikino klubo narius 
su tradicine rudens šven-
te, padėkojo centro vado-
vei už patalpas, nariams- 
už materialinę pagalbą re-
montuojant jas, svarbiau-
sia, paprašė, kad jas my-

lėtume, kaip savo namus, 
tuomet jie turės ypatingą 
dvasią ir jaukumą. nuo-
širdžiais žodžiais į klu-
bo bendruomenę kreipė-
si centro direktorė L. trai-
nevičienė, ilgametė me-
dicinos vadovė, gydytoja 
virginija Lietuvininkienė. 
Vedančioji supažindino 
su popietės programa, iš-
rinko vertinimo komisiją, 
kurios pirmininke tapo vy-
riausioji klubo narė mag-
dutė Sinkevičienė, pagal-
bininkais teresė antanai-
tienė ir Vladas Prieskie-
nis. Šiltai šventės dalyvių 
buvo sutiktos klubo daini-
ninkės Ona Jomantienė ir 
genė Bartnykienė, narė, 
muzikos mokytoja Bronė 
Dzenkauskienė. Šiais lai-
kais ne dažnai į ratą susi-
buria miestelėnai, o ką jau 
bekalbėti apie vienos ligos 
kankinamų žmonių su-
sitikimą. Kiekvienas toks 
susitikimas tampa gražia 
švente, puikia proga pa-
sišnekučiuoti su likimo 
draugu, susėsti prie ben-

Rudens lašelis tavo delnuose

rudens gėrybės

ašara   

Mes gimstame su ašara. 
Gyvenimą pasveikinam 
verksmu
ir daug ką mes 
matuojame 
išlietų ašarų mastu.

Kai pirmą žingsnį žengt 
baisu
ir vėl verki visu balsu
O kai iš nuoskaudos 
verki
junti, kad ašara 
įstrigusi širdy.

Bet būna  ašara gera -
išsiverki ir nuoskaudos 
nėra.
Kai ji nustoja skruostus 
plaut
jautiesi, lyg saulėkaitoje 
po lietaus.

janina BiruTė 
KeršinSKenė                                                 

Biržai
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dro stalo, skambant muzi-
kai, dainai, eilėraščių pos-
mams, klausantis parodė-
lės dalyvių Bronės merki-
ninkienės, Aldonos Patins-
kienės, reginos Kaspara-
vičienės, Zitos Bekešienės 
ir kitų ekspozicijų pristaty-
mo, patiekalų vertinimo. 
Įsitikome, kad neįgalie-

ji moka džiaugtis kiekvie-
na švente, pavykusiu ren-
giniu. apdovanojimai, ge-
riausių klubo gaspadinių ir 
už geriausią parengtą pa-
rodėlę nebuvo labai svar-
būs. Svarbiau daryti gerus 
darbus, kurie vis dar reika-
lingi šiandienos žmogui. 

Šventė įnešė į kie-

kvieno širdį bendravimo 
džiaugsmą. Iš šventės išė-
jome linkėdami, kad nesė-
kmės, nelaimės, vargai ne-
užsuktų į mūsų narių kie-
mus, kad kiekvienas galė-
tume ištarti: "Kai už lango 
rudens vėjas, auksinių la-
pų lietų leidžia iš dangaus, 
sūpuojamą lengvo vėjelio, 

ir tupia ant ištiesto delno. 
Jie tokie nuostabūs, tra-
pūs, nepakartojami... kaip 
ir kiekviena mūsų gyveni-
mo diena“.

rOMuTė udraKienė
alytus

Bėga laikas nesulaiko-
mai - čia buvo... čia nebėr. 
atrodo, taip neseniai (bir-
želio 8 d.) Klaipėdos mies-
to bendrija „artritas“ lan-
kėsi neringoje, o jau rug-
sėjis. Todėl norisi apžvelg-
ti mūsų bendrijos veiklą 
vėl, nes juk nestovima vie-
toje, stengiamasi kuo dau-
giau sužinoti, patirti ir pa-
jausti, kad gyvename. 

Klaipėdos jūrų uostas 
vasaros metu organizavo 
nemokamas ekskursijas 
laivu „Venus“ po Kuršių 
marias, todėl ir bendrijos 
nariai dalyvavo vienoje iš 
ekskursijų. Grožėjosi pei-
zažu, sužinojo daug nau-
ja apie uostą, pakvėpavo 
marių gaivuma.

Liepos - rugpjūčio mė-
nesiais „artrito“ bendrija 
dalyvavo projekte „Skaus-
mo mechanizmas, suvoki-
mas ir valdymas“. Užsiė-
mimus vedė lektorė rita 
Januškaitė. Mes sužinojo-
me apie skausmo valdy-
mo metodus, apie vieną 
iš jų - meditaciją. Mokė-
mės medituoti net penke-
tą užsiėmimų - buvo dės-
toma amerikiečių moks-
lininko victor Davich su-

kurta vakarų kultūros at-
stovams adaptuota 8 min. 
meditacijos technika.

ypač įdomus susitiki-
mas laukė rugpjūčio 29 
d. - į svečius Klaipėdon 
atvyko tauragės bendri-
ja „Žingsnis“. Tai buvo 
linksmas, draugiškas ben-
dravimas: pasikeista do-
vanomis, pasikalbėta, pa-
dainuota - dainą lydė-
jo daina apie tuos, kurie 
ranką ištiesia, apie drau-
gystę, apie viltis, palinkė-
ta vieni kitiems sveikatos, 
tauragiškiams - nuostabių 
įspūdžių mūsų mieste (jie 
numatę daug ką aplanky-
ti jame).

atsisveikinome po ge-
ros valandos. Pasilikę pa-
vartėme gautą dovaną - 
knygą „Tauragės kraštas“. 
Jautėme, kad dar susitik-
sime...

Laukia mūsų bendrijos 
dar daug naujų darbų, nes 
vis nerimstame, vis ieško-
me ir tikime tuo, ką da-
rome...   

danuTė MarijOna 
vaLančienė

Klaipėda 

Vis nerimstame...

„Jau ruduo, jau ru-
duo“... - taip ir norisi dai-
nuoti, rugpjūčio pabaigo-
je važiuojant per Žemaiti-
ją, iš Tauragės į Klaipėdą. 
gal todėl taip smagu, kad 
tikimės ne tik Baltija pasi-
džiaugti, bet ir susitikti su 
ištikimais bičiuliais – Klai-
pėdos bendrijos „artritas“ 
nariais.

Jau ruduo... Tai patvir-
tino ir laukai, kurie lėkė 
pro šalį, apsikrovę paša-
rų rietuvėmis, atolo pra-
dalgėmis, tai patvirtino ir 
kelias, palaistytas naktinio 
lietaus. Dar – ir žema oro 
temperatūra: namie pali-
kome vos +9°C – bemaž 
ilgėjomės pirštinių, bet juk 
kalendoriuje dar vasara...

Kad autobuse ne-
nuobodžiautume mūsų 
„Žingsnio“ pirmininkė 
Onutė Kromelienė su-
pažindino su naujaisiais 
duomenimis apie Klaipė-
dą, pirmiausia nudžiugin-
dama tuo, jog sinoptikai 
šiai dienai žada puikų orą. 
Be to, ji detaliau informa-

Pasisveikinimai 
atsisveikinimai su 
draugais ir su Baltija  

vo apie darbų planą: rug-
sėjo mėn. 12 žmonių lau-
kia masažistė, psicholo-
gės paskaitų kursas, lekto-
riaus paskaita apie maisto 
papildus.

Argi tai išgirdus nuotai-
ka galėjo sugesti?

Klaipėdos miestas mus 
pasitiko draugiškai: pir-
miausia mūsų laukė klai-
pėdiškiai, mūsų bendrų 
problemų bičiuliai, se-
ni pažįstami, kuriems už-
traukėme dainą „Buvo ge-
ra gaspadinė“ ir įteikėme 
Tauragėje suslėgtą didžiu-
lį sūrį su medumi. Klaipė-
diškiai su dabartine pirmi-
ninke Nijole Januškiene ir 
buvusia nijole Kozlovce-
va sutiko mus, kaip sako-
ma, išskėstomis rankomis 
prie turtingo, puošnaus 
stalo. Joms talkino nepa-
vargstantis Bronius Žižiū-
nas ir dar kelios moterys.

O kas gi dar ypač su-
artina lietuvius? Žinoma, 
daina. Čia nepralenkia-
mos buvo tauragiškės Sta-
nislava ir Barbora.
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Pasišnekėję, prisidai-
navę, pavalgydinti, klaipė-
diškius pakvietę į Tauragę, 
palydėti iki autobuso ir į jį 
įsodinti, išvažiavome iš jų 
vaišingo glėbio.

Pasukome į Botani-
kos sodą, kurio šeiminin-
kas – Klaipėdos universi-
tetas. tai buvo puiki at-
gaiva ne tik kūnui, bet ir 
sielai: grįžo vasara! Švie-
tė dosni saulė, lyg susipra-
tusi, kad per anksti ruduo 
pabandė užgrobti Lietu-
vą. Ir prisižiūrėjome gra-
žiausių, įvairiausių, spal-
vingiausių augalų, vaista-
žolių, krūmų ir medžių... 
ir prisikvėpavome gryno 
oro, pasivaikščiojome po 
šį žemės rojų... Argi tai ga-
lėjo nepridėti sveikatos?

Karklėje apžiūrėjome 
verslininko antano Boso 
paukščių ir žvėrių iškam-
šų muziejų. Žavėjomės 
dramblio, žirafos, liūto, 
krokodilo ir kitų daugybės 
žvėrių eksponatais. Mini 
zoo džiugino mus visus.

Ką bekalbėti apie liku-
sią dienos dalį – apie 4 va-
landas praleistas prie Bal-
tijos Karklės paplūdimyje: 
ir diena buvo nuostabi, ir 
nuotaika puiki!

 Grįžtant vėl dai-
nos skambėjo ir įvairios 
pramoginės užduotys bu-
vo įvertintos čia pat, Kar-
klėje, atrastais arba pa-
gamintais suvenyrais. Li-
kome kur kas linksmes-
ni, daugiau pamatę, suži-
noję, pabendravę. Argi ne 
tai svarbiausia?

ZenOna 
jurevičiūTė

           Tauragė

"Graži mūsų Lietuva 
savo žydinčiais kloniais, 
žaliuojančiais miškais, sa-
vo ežerais ir upėmis. Iš-
barstė Lietuva savo žie-
dlapius po visą pasaulį, 
tačiau mes likę čia, šian-
dien susirinkę į šią gražią 
šventę, pinsime draugys-
tės dainų ir žiedų vaini-
ką. Štai jis – Ąžuolų vaini-
kas, į kurį kiekvienas paki-
lęs ant scenos galės įpinti 
Lietuvos laukų ar darželių 
gėles“, – taip pradėjome 
vieną gražiausių švenčių 
Šiaulių miesto amfiteatre.

Draugystės šventėje 
dalyvavo miesto nevy-
riausybinių organizacijų  
ir tautinių bendrijų meni-
niai kolektyvai, o ir pavie-
niai kitų tautybių žmonės, 
gyvenantys mūsų mieste:  
rusai, baltarusiai, vokie-
čiai, azebaidžianiečiai, ar-
mėnai,  romai ir kt.

Šventės dalyvius ir 
miesto visuomenę pa-
sveikino Šiaulių miesto sa-
vivaldybės vicemerė Dan-
guolė martinkienė, kultū-
ros skyriaus vedėja Patri-
cija Poderytė. Aktyviau-
siems  artrito draugijos na-
riams buvo įteikti Padė-
kos raštai.

„Daug širdžių plaka 
vienoj didelėj draugys-
tėj, kuri kvepia gerumu,“– 
tais žodžiais ir pradėjo-
me pinti draugystės ir ge-
rumo vainiką. Šventę pra-
dėjo Šiaulių artrito drau-
gijos „artis“ ansamblis. 
Jam vadovauja Bronisla-

Draugystės žiedų vainikas

va Kuprienė. ansamblis 
savo dainomis praturtina 
ne vieną miesto šventę, 
draugauja su kitais kolek-
tyvais, keičiasi savo pro-
gramomis.

Programą tęsė širdinin-
kų klubo ansamblis „Šir-
dies melodija“, vadovau-
jamas Birutės Petrėnienės. 
Gražų draugystės dainų ir 
žiedų vainiką toliau pynė 
bočių ansamblis „Bočiai“, 
pietinio miesto mikrorajo-
nų bendruomenės ansam-
blis „Dainoriai“, vadovau-
jamas Stepono Bartušio. 
vadovas pats kuria mu-
ziką, rašo eiles dainoms. 
Susirinkusius džiugino pa-
gyvenusių žmonių asocia-
cijos  ansamblis „rudens 
žiedai“ ir ansamblis „Dva-
sinė šiluma“.

***
„Susitikimas su kitos 

kultūros žmogumi – tai 
galimybė praturtėti vienas 
kito vertybėmis, tai iššū-
kis, kuris reikalauja atvi-
ra širdimi, pagarba ir to-
lerancija priimti kitą. Da-
linkimės šypsena ir mė-
gaukimės bendravimu, 
kuris mus turtina!“ – šiais 
žodžiais pradėjau antrąją 
koncerto dalį, skirtą tau-
tinėms bendrijoms, gyve-
nančioms mūsų mieste.

Pirmiausia  prie drau-
gystės vainiko buvo pa-
kviestas rusų cerkvės pro-
toierijus  Olegas  Štelma-
nas. Tai žmogus, sklei-
džiantis gėrį aplink save. 

Jis ne tik pasveikino su-
sirinkusius, įpynė gėlių į 
bendrą vainiką, bet ir pa-
dovanojo porą dainų, pri-
tardamas gitara.

Georgijus Prokopovi-
čius pasveikino susirinku-
sius baltarusių bendruo-
menės vardu, o  Julia Po-
kalo su vyru visus suža-
vėjo nuostabiomis daino-
mis apie meilę. Šiauliuo-
se baltarusių bendrija už-
registruota prieš aštuonio-
lika metų. Jie labai aktyvūs 
mūsų mieste.

Toliau programą tęsė 
rusų kultūros centro vo-
kalinis ansamblis „Kali-
na“, vadovaujamas Oksa-
nos Legackajos. 

Sveikinimo žodžius 
tarė Bachram Zeinalov- 
Šiaulių m. Azerbaidžiano 
bendruomenės pirminin-
kas ir paskaitė keletą pos-
mų  gimtąja kalba.

Keletą dainų padaina-
vo literatūrinės - muziki-
nės asociacijos ansamblis 
„Nadežda“, vadovė Jele-
na Sajapina.

tai kolektyvas, kuris 
kiekvienais metais mus 
džiugina savo gražiomis 
dainomis ir romansais su-
kviesdamas šiauliečius 
draugėn.

Konsuela mačiulevi-
čiūtė, romų integracijos 
namų Šiaulių apskrityje 
pirmininkė, pavergė žiūro-
vus savo gražiomis, links-
momis dainomis.

romų bendruomenė 
vienija apie 300 žmonių. 

Pasaulyje nėra didesnio turto už draugystę ir nuoširdų bendravimą. 
                                                                                     (Johen Keho) 
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Konsuela baigusi Šiau-
lių universiteto muzikos 
pedagogiką. Dainuoja ir 
groja klavišiniais instru-
mentais. Dalyvauja įvai-
riose konferencijose: ro-
mų jaunimo - Strasbūre, 
romių – moterų Grenado-
je (Ispanija).

ant scenos tarti kele-
tą žodžių ir įpinti žiedus 
į vainiką pakilo gana ak-
tyvios Šiauliuose armėnų 
bendruomenės pirminin-
kas  rafik Kazarjan.

Dar keletas žmonių pa-
kilo, norėdami prisidėti 
prie vainiko pynimo.

Šventę vainikavo visų 
kolektyvų atliekama ben-
dra daina „Ąžuolai ža-
liuos“, o nupintas drau-
gystės žiedų vainikas daly-
vaujant visų tautinių ben-
drijų atstovams buvo nu-
neštas ir padėtas ant ka-
rių kapų, kur palaidoti 
įvairių tautų žuvusieji už 
Šiaulius. 

Renginį  organizavo 
Šiaulių artrito draugi-
ja „Artis“
Projekto vadovė ir or-
ganizatorė Rasma Čes-
nauskienė
Rėmėja Šiaulių miesto 
savivaldybė.

  irena 
GaidaMavičienė

šiauliai 

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir 
mirtį, tačiau  bent šia užuo-
jauta norime palengvinti pra-
radimo skausmą.
dėl brolio vytauto mirties 
nuoširdžiai užjaučiame 
asociacijos finansininkę 
aldoną Liutkuvienę
ir artimuosius.
                         
                       Laa Taryba

Smilgos rauda                                 

naktis pabėrė rasą 
karoliukais
ant smilgos mažas lašas 
supas.
ir smilga sako: 
“Kaip gerai,
Kad pas mane atkeliavai.

iš liūdesio širdis 
išdžiūvo,
Galvoju - viskas, 
gėris žuvo.
aš žemėje taip vieniša!
nors smilgų daug, bet aš 
viena.

Kur vėjas pučia, 
ten linkstu
O kai pražystu, 
dalgį sutinku. 
net ir žmogus, tas žemės 
šeimininkas,
Pamatęs pievoje mane 
nesijaučia laimingas“....

vėjas pabudęs ir aušra 
abu sutarę 
išgirdę besiguodžiant 
smilgą barė,
O saulė tarė: “iš tiesų! 
Ko trūksta jai? aš gi, 

Klubo siela - darbštuolė Birutė Keršinskenė su vaikučiais

šviečiu!"
rasos lašelis išsigandęs,
Kad su tokia netikėle 
draugavo
iš gėdos suvirpėjo, 
raustelėjo
ir greitai išgaravo.

O aplink kvepėjo dobilai.
Metai ėjo, dar nekart 
mylėjau,
apie bučinį nekaltą 
nemąsčiau.
Kai mylėjau, iš visos 
širdies mylėjau,
jei mylėjau, reiškia, 
gyvenau.

Gyvenau ir daug ko 
negailėjau,
Metai skriejo viesulu 
greitu.
Tiktai vieną rytą 
pastebėjau
nebėra gražuolių dobilų...

jaunystė                

Kaip pavasariai vaikystė 
nuskambėjo 
nekaltu lyg krištolas 
juoku
ir jaunystė kregždele 
atskriejo
Su ramunių, dobilų kvapu.

Kvietė jis ir aš jam 
pažadėjau
Susitikt ant paupio krantų
O širdis krūtinėje 
spurdėjo
nepažįstamu mergaitišku 
džiaugsmu.

Mūsų akyse bendra  
žvaigždė spindėjo,
upėj prausėsi subridę 
ajerai.
Mes ilgai stovėjom ir 
tylėjom,

            ***
atsargiai! -žeme eina 
žmogus.
Pirmą žingsnį jis žengia –
gal grius?
atsargiai! - žeme eina 
žmogus 
Pirmą kartą pamilo - 
laimingas ar bus?

atsargiai žeme eina 
Žmogus,
Savyje neša naują gyvybę.
nustembi, ir iš kur ta 
stiprybė 
dovanoti pasauliui vai-
kus?

ir atsako  Žmogus 
nuoširdžiai,
Meilė žmogui - ne rožių 
žiedai.
Meilė būna brandi tik 
tada,
Kai save surandi vaikuose.

janina BiruTė 
KeršinSKenė                                                 

Biržai

L a i S v a L a i K i U i
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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.: artritas@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
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„aRTRiTaS“
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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 
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Putinų g. 53, lT-72145 Tauragė
Pirmininkė Ona Kromelienė, 
Tel. (8 446) 59775, mob. 8 655 49306
el. p.: bendrija.zingsnis@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
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Tel.(8 315) 24965

ROKIŠKIO RajOnO KluBaS „aRTRITaS“
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braziuniene.a@gmail.com
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j. Basanavičiaus g. 18a-27, lT-78339 Šiauliai
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