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Žmogaus amžiui 15 me-
tų dar paauglystė, tačiau pa-
cientų organizacijai rimtas 
jubiliejus.

1998 m. kovo 30 d. Aso-
ciacija įregistruota LR Teisin-
gumo ministerijoje. Tie, ku-
riuos vienija Asociacija, pui-
kiai prisimenate 10- mečio 
jubiliejinę konferenciją „Gy-
venimas ir artritas“, kurią 
paminėjome Vilniuje su sve-
čiais iš Nyderlandų - EULA-
Ro- viceprezidentu Maar-
ten de Wit su žmona ir Tar-

LIETUVOS ARTRITO ASOCIACIJAI – 15 METŲ

Ona Telyčėnienė, LAA prezidentė

KVIEČIAME

sergančius reumatinė-
mis sąnarių ligomis, jū-
sų artimuosius, visus, ku-
rie pasiryžę aktyviai prie-
šintis šiai negaliai, burtis 
į bendrijas. Su mumis pa-
tirsite, kad esate ne vie-
niši, sužinosite, kaip gy-
venti neprarandant vil-
ties.
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 pobūdžio 
negalavimų patiria kas 
šeštas Lietuvos gyvento-
jas. Sunkiomis reumati-
nėmis ligomis serga apie 
ketvirtį milijono Lietuvos 
gyventojų. 

tu reumapacientų organizacijos atstove Ti-
na Jasinski. Tuomet buvo apžvelgtas platus 
veiklos spektras. Dirbame ir toliau padėda-
mi vieni kitiems pažinti reumatines sąnarių 
ligas, susigyventi su jomis, kartu esame sti-
presni įveikti sunkumus, sugebame pagelbė-
ti vieni kitiems prasmingu bendravimu, būti 
išgirsti sveikatos apsaugos ir socialinės sfe-
ros valdininkų ir kitų pareigūnų. Asociacija 
vienija apie 2 tūkst. sergančiųjų reumatinė-
mis sąnarių ligomis 9 regioninėse artrito or-
ganizacijose: Alytaus, Biržų, Kauno, Klaipė-
dos, Aukštaitijos regiono (Panevėžio), Tau-
ragės, Rokiškio, Šiaulių ir Vilniaus. Asociaci-
ja nuo 2000 metų aktyviai dalyvauja Euro-
pos kovos prieš reumatą lygoje, yra EULARo 
narė. 2002 m. Asociacija įsijungė į Lietuvos 
pacientų organizacijų atstovų tarybos vei-
klą. Bendradarbiavimas su kitų šalių orga-
nizacijomis leido daugiau sužinoti apie nau-
jus sąnarių ligų gydymo būdus. Vienas iš jų- 
biologinė terapija. Šis gydymas suteikė nau-
ją viltį sergantiems reumatoidiniu, juvenili-
niu, psoriaziniu artritu, ankiloziniu spondi-
litu, sunkia psoriaze.

15 metų - tai šventė, kurią nutarėme pa-
minėti kartu su Pasauline artrito diena. Ma-
nau, kad šis sprendimas tinkamas dėl kelio-
nės atstumų ir lėšų stokos. Norint apžvelgti 
visą periodą, galima rašyti, rašyti ir dar kar-
tą rašyti. Tačiau pavartę mūsų žurnalą „Ar-
tritas“ jame rasime visą tai, ką veikėme, ko 
siekėme ir ką pasiekėme. Pasiekėme daug 
- didelį norą bendrauti, mokytis savaran-

kiškumo įdiegus savivaldos 
programą „Padėk sau“. Už 
šį projektą esame dėkingi 
Nyderlandų Reumafondui. 
Nuo 1998 m. dalyvaujame 
Neįgaliųjų socialinės inte-
gracijos programoje, rašo-
me projektus: gavus finan-
savimą iš NRD prie SADM, 
pasitelkę rėmėjus ir 2 proc. 
paramos lėšas organizuo-
jame konferencijas, semi-
narus, stovyklas, leidžiame 
žurnalą „Artritas“, leidome 
atmintines, informacinius 

leidinukus.
Vartydama senus žurnalus, atmintines, 

nuotraukas, prisimenu tuos, kurie daug šir-
dies ir išmonės sudėjo į organizacijos vei-
klą, jos tobulinimą, skatino rašyti apie nu-
gyventus metus, kurti eiles, rinkti įdomiau-
sius išvykų įspūdžius, dalintis gerumu. Vi-
sus drąsiai vadinu mūsų šviesuliais, tariu 
nuoširdų ačiū, nes jie buvo pirmieji artrito 
organizacijų subūrėjai: tai Tauragės ilgame-
tė pirmininkė Eufruzina Davidonienė, Klai-
pėdos pirmininkė Genovaitė Baltrimienė, 
Biržų pirmininkė Olga Karavaitienė, Šiau-
lių pirmininkė Zita Vaičiulytė, Vilniaus pir-
mininkas Jonas Šėmetas. Mūsų visų padė-
ka Jums, sveikatos ir stiprybės linkėjimai.

 Negaliu nepaminėti mūsų poetų ir po-
ečių, kurių eiles, kartais ir prozą skaitėme 
mums visiems žinomame žurnale „Artri-
tas“. Jie nebijo kritikos ir neužliūliuojami 
pamaloninimų. Tai tauragiškė Zenona Jure-
vičiūtė, kaunietės Janina Juodeikienė, Ire-
na Žurumskienė, Birutė Gailevičienė, Juli-
ja Augustauskienė, Liudmila Mikalauskie-
nė, panevežietės Marija Barauskienė, Lo-
reta Povilaitienė, Jonas Mališauskas, bir-
žietės Birutė Keršinskienė, Stefa Bekerienė, 
Aleksandra Rakūnienė, rokiškietės Danutė 
Mažeikienė, Janina Kazickaitė, Alė Kazlaus-
kienė, Emilija Mikulėnienė, šiaulietės Ste-
fanija Matutytė, Bronislava Taraškevičienė, 
Ona Daugirdienė, vilnietės Irena Laniaus-
kienė, Janina Gervienė. Džiaugiamės ne tik 
poezija, proza, bet ir publicistika. Rašo: Ro-
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mutė Udrakienė, Aldona Palionienė, Aldona Rutkauskienė, 
Sigita Zarauskienė, Alvida Gurklytė, Birutė Vanagienė, Albi-
na Bražiūnienė, Teresė Andriuškaitė, Ona Kromelienė ir kt. 
Vaizdžiai pasakoja apie tai, kaip leidžia laiką, kur važiuoja, 
šoka, dainuoja ar sportuoja, kaip vykdomi projektai ir kas 
pasiekta. Itin išsiskyrė savo kūryba alytiškė Lina Sviderskie-
nė. Tai buvo plačios erudicijos žmogus, redkolegijos narė. 
Gaila, kad ji paliko mūsų bendruomenę.

Reumatinės sąnarių ligos turi apie 120 tipų, apie labiau-
siai paplitusias Lietuvoje mums rašo profesorė Irena Bu-
trimienė, profesorė Asta Baranauskaitė, profesorė Jolan-
ta Dadonienė bei reumatologės Inesa Arštikytė, dr.Sigita 
Stropuvienė, dr. Diana Miliauskaitė, dr.Danutė Povilėnai-
tė, gydytojas-ortopedas Giedrius Kvedaras, kineziterapeu-
tės Ligita Aučynienė, Dalia Veitienė ir kiti.

Visos mūsų bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkoju už 
suteiktą galimybę geriau pažinti save, suprasti ligos klastą, 
o gerus patarimus taikyti savo kasdienybėje, kad gyveni-
mas taptų ne tik sveikesnis, bet ir laimingesnis.

Per paskutiniuosius penkerius metus Asociacija Vilniuje 
organizavo kasmetines spalio 12 dienos konferencijas Pa-
saulinei artrito dienai paminėti. Konferencijos - tai puikus 
žinių šaltinis, pasikalbėjimas su savais seniai matytais bi-
čiuliais, suvažiavusiais iš tolimiausių šalies kampelių, proga 
išsakyti poreikius sveikatos apsaugos politikams šių ligų gy-
dymo gerinimui, siekį dėl reumatinių sąnarių ligų priorite-
tinės vietos šalia kitų svarbių terapinių ligų. Mūsų proble-
mos nėra tiktai mūsų, pacientų, jos svarbios sveikatos po-
litikams, gydytojams reumatologams, reabilitologams, en-
doprotezavimo chirurgams, ortopedinių priemonių specia-
listams, finansų tvarkytojams, todėl būna gera proga pokal-
biui, kurį girdi žurnalistai, spaudos atstovai. Paskutinę kon-
ferenciją galėjome ne kartą matyti televizijos laidoje „Sei-
mas tiesiogiai“. Kas neturėjo galimybės matyti šios laidos, 
turime įrašą DVD, kurį galėsime bet kuriuo metu susibūrę 
peržiūrėti. Visi prisimename prasmingas konferencijas, or-
ganizuotas LR Seimo III rūmuose, Konferencijų salėje. Visų 
vardu nuoširdžiai dėkoju LR Seimo Sveikatos reikalų komi-
teto pirmininkei Dangutei Mikutienei - konferencijų globė-
jai, dėkoju šių konferencijų rėmėjams, pranešėjams ir mū-
sų sveikatos sergėtojams: Norai Ribokienei(buvusiai SAM 
viceministrei), Rimantui Remeikai, SAM kancleriui, SAM 
atstovams: išėjusiam anapilin Vytautui Radavičiui, Birutei 
Kavaliauskienei, VLK atstovams: Kristinai Garuolienei, Ne-
ringai Venytei, Evaldui Stropui, prof. habil. dr. Algirdui Ve-
naliui, prof. Irenai Butrimienei, prof. Jolantai Dadonienei, 
psichologei dr. Rūtai Sargautytei, ortopedijos ir reabilita-
cijos paslaugų teikėjai gyd. Rūtai Garšvienei, endoprote-
zavimo chirurgui prof. Alfredui Smailiui ir kitiems, kurie su 
mumis bendravo, tačiau liko nepaminėti. Kasmet organi-
zuojamos savarankiško gyvenimo įgūdžių stovyklos Šven-
tojoje su 50 dalyvių, 2 seminarai Birštono „Karališkoje re-
zidencijoje“. Visas šias priemones įgyvendiname panaudo-

dami projektines lėšas, rėmėjų paramą, 2 proc. paramą ir 
asocijuotų narių( klubų, bendrijų, asociacijų) lėšas, numa-
tytas Asociacijos Įstatuose. 

Buvo organizuotas humoro ir satyros būrelis “Rozaliu-
tės“ su nepailstančia vadove ir režisiere Marija Barauskie-
ne, kurios kolektyvas skynė respublikinius apdovanojimus. 
Asociacijos narės myli dainą, deklamuoja eiles, šoka tauti-
nius šokius, mezga, siuvinėja, kuria papuošalus, margina 
margučius, komponuoja puokštes ir daug daug gražių dar-
bų atlieka. Atlieka ir gerų darbų, pavyzdžiui, šiaulietės tvar-
ko apleistas kapinaites, panevėžietės prisideda prie Mais-
to banko organizuojamo darbo, rokiškietės lanko sunkiai 
sergančius su masažisto paslaugomis, alytiškės per darbo 
biržą organizuoja paslaugas namuose neįgaliems su artri-
to liga, kaunietės su kineziterapiaute padeda sergantiems 
ir turintiems visišką negalią, vilnietės domisi baseinais ir 
Taichi pratimais, biržietės, klaipėdietės ir tauragietės orga-
nizuoja medicininį švietimą, sveikos gyvensenos paskaitas.

Pasitelkus tyrimų bendrovę „Spinter tyrimai“ atliktas 
sociologinis tyrimas sergančiųjų reumatinėmis ligomis di-
džiuosiuose miestuose ir mažesniuose miestuose, kaimo 
vietovėse. Apklausos rezultatai pateikti spaudos konfe-
rencijose, konferencijose ir aprašyti mūsų žurnale. Nuo 
2010 metų esame projekto „Fit for Work“/“Pasiruošęs 
darbui“partneriai, kuris vykdomas 25 –iose Europos šalyse.

Mūsų veikla neapsiriboja vien darbu Lietuvoje, vyks-
tame į konferencijas V. Europoje, visą tai aprašome žur-
nale „Artritas“. Galbūt daugelis mano, kad išvyka į užsie-
nį, tai pramoga, poilsis. Iš tikrųjų taip nėra: fizinės ir pro-
tinės ištvermės reikalaujantis darbas. Turbūt dar prisime-
nate EULARo organizuotą tarptautinę konferenciją Vilniu-
je – darbas vyko nuo ryto iki vakaro. Dabar užimtumas 
dar didesnis.

Esu dėkinga už supratimą ir visokeriopą pagalbą mūsų 
visų mylimai medicinos vadovei-viceprezidentei prof. Jo-
lantai Dadonienei, psichologei dr.Rūtai Sargautytei, daž-
nai palydovei išvykose į užsienį Dangutei Raudonikienei. 
Dėkoju Asociacijos administracijai: finansininkei Aldonai 
Liutkuvienei už jos kruopštų darbą, domėjimąsi finansų ir 
apskaitos naujovėmis ir ne kartą atsilaikiusią prieš kontro-
liuojančias institucijas. Ačiū sekretorei Marytei Kulienei.

Rašau tai, ką liepia mano širdis, mielieji artrito kolekty-
vai, vadovai, padėjėjai ir patarėjai, rėmėjai ir gerbėjai, aš 
jus visus apkabinu, nes labai gerbiu ir myliu. Gal likote kas 
nepaminėtas, tai ne iš blogos valios... Atleiskite.

Visiems Jums Asociacijos Jubiliejaus proga linkiu daug 
sveikatos, ištvermės, kantrybės, geros nuotaikos ir ištiki-
mybės Asociacijai. 

Iki malonaus susitikimo Jubiliejinėje šventėje rudenį.

ONA STEFANIJA TELYČĖNIENĖ
                           Lietuvos artrito asociacijos prezidentė
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M O K S L O  N A U J O V Ė S

Mieli skaitytojai, šiame ARTRITAS žurnalo numeryje 
jūs pastebėsite naują rubriką MOKSLO NAUJOVĖS, kurio-
je stengsiuos įdėti mokslo naujienas, kurios, mano ma-
nymu, galėtų turėti įtakos mūsų kasdieniniame gyveni-
me, gyvenant daugybės pasirinkimų ir iššūkių pilname 
pasaulyje. Stengsiuos tai pateikti visiems suprantama 
kalba ir stiliumi, nenukrypdama nuo mokslinio straips-
nio autorių suformuluotų išvadų. Kadangi daugiausia 
mokslinės informacijos suprantamos bendruomenei 
yra epidemiologinės krypties žurnaluose, todėl ir mano 
pateikiama informacija remsis būtent jų pateikiama in-
formacija. Nevengsiu taip pat ir reumatologijos krypties 
straipsnių analizės, nes tai svarbu nemažai daliai skaity-
tojų. Didžioji dalis mano peržvelgiamų publikacijų skel-
biami populiariame MEDSCAPE tinklalapyje ir Amerikos 
epidemiologų žurnale (American Journal of Epidemiolo-
gy). Visuomet stengsiuos, kad tai būtų mokslo eksper-
tų patikrinti šaltiniai.

 LAA medicinos vadovė prof. J.Dadonienė

PRIEŽASTYS, DĖL KURIŲ VERTA VALGYTI 
ŠOKOLADĄ
The New England Journal of Medicine 2012m. spa-

lio mėn. išspausdino straipsnį, kuriame teigiama, kad 
tose šalyse, kuriose daugiausiai valgoma šokolado, gy-
vena daugiausia Nobelio premijų laureatų. Tokio ryšio 
nustatymas rodo, kad egzistuoja sąveika tarp suvalgo-
mo šokolado ir kognityvinių (pažintinių) žmogaus ge-
bėjimų. Suskubta ieškoti kitų gerųjų šokolado savybių. 
Medscape tinklalapis 2013m. vasario mėn. pateikė api-
bendrinimą ir išvardino dar keletą priežasčių, dėl kurių 
verta valgyti šokoladą:

• Šokoladas mažina širdies ligų, miokardo infark-
to, išeminio insulto ir mirtingumo dėl koronarinės šir-
dies ligos riziką.

• Flavanoidai plečia kraujagysles ir mažina krau-
jospūdį.

• Neaiškus ryšys su nuotaikų kaita, bet, atrodo, 
gerina nuotaiką.

• Flavanoidai gerina pažintines funkcijas.
• Mažina kūno masės indeksą.
• Nors jame yra sočiųjų riebalų, šokoladas gerina 

lipidų profilį.
                               Medscape news, 2013m. vasario 6d.

AR VIDUTINIŠKAS FIZINIS AKTYVUMAS GALI 
SĄLYGOTI ILGESNĮ IŠGYVENAMUMĄ?
Tyrimas atliktas 1994-2009 m. apklausiant 433 mo-

teris, kurios tyrimo pradžioje 1994 m. buvo fiziškai ak-

tyvios. Moterys, kurių fizinis aktyvumas ryškiai suma-
žėjo, jų rizika mirti statistiškai patikimai skyrėsi nuo tų 
moterų, kurios išlaikė aukštą fizinio aktyvumo lygmenį 
(3,34 kartų). Tačiau tos moterys, kurios mankštinosi vi-
dutiniškai intensyviai ir nereguliariai, jų mirtingumo ro-
dikliai nesiskyrė nuo aktyviai sportuojančių. Straipsnio 
autoriai pateikia išvadą, kad mirties rizikai sumažinti pa-
kanka vidutinio intensyvumo aktyvios veiklos. Intensy-
vi sportinė veikla nėra pranašesnė nei vidutinio inten-
syvumo, tačiau mažas aktyvumas didina riziką numirti. 

Can Modest Exercise Help Older Women Live Longer? 
[WWW Document], n.d. URL http://www.medscape.
com/viewarticle/771442 (accessed 3.1.13).

NAUJI ĮSPĖJIMAI: KASDIENINIS Ca IR 
VITAMINO D3 VARTOJIMAS NĖRA PAGRĮSTAS
Žurnale Vidaus ligų rinkiniai (Annals of Internal me-

dicine ) pateikiama informacija, kad Ca ir vitamino D3 
kasdieninis vartojimas yra nepakankamai pagrįstas. Pa-
prastai rekomenduojama kasdieninė dozė: 1000mg Ca 
ir 400 veikimo vienetų vitamino D3 neapsaugo nuo ga-
limų lūžių, tačiau gali sukelti pašalinius reiškinius. Var-
tojant šią papildų dozę, gali atsirasti inkstų akmenys. Di-
desnė nei minėta dozė galbūt apsaugo nuo lūžių, tačiau 
atokūs pašaliniai reiškiniai nėra ištirti. Tokią išvadą patei-
kė mokslininkai, atlikę keletą studijų, kuriose buvo var-
tojami minėti papildai, sisteminę analizę.

New Guidelines: No Daily Vitamin D/Calcium Postmenopause [WWW 

Document], n.d. URL http://www.medscape.com/viewarticle/779883 (acces-

sed 3.1.13).

TNF INHIBITORIAI (BIOLOGINĖS TERAPIJOS VAIS-
TAI) NEDIDINA RIZIKOS SUSIRGTI LIMFOMA (KRAU-
JO PIKTYBINE LIGA) 

Toks apibendrinantis pranešimas buvo padarytas 
Amerikos reumatologų kongreso metu 2012m. Prane-
šimo autorius dr. Mercer iš Didžiosios Britanijos Man-
česterio universiteto atliko kohortinę stebėjimo studi-
ją,  nuo tyrimo pradžios 2001m. buvo stebimi 3465 pa-
cientai, gydomi ligą modifikuojančiais vaistais, ir 119867 
pacientai, gydomi TNF inhibitoriais. 10 metų laikotarpiu 
pirmoje grupėje nustatyta 20 limfomų atvejų, antrojoje 
– 64 limfomos. Atlikus analizę ir įvertinus įtakos turinčius 
veiksnius, jokio skirtumo tarp limfomos dažnio grupėse 
nenustatyta. Nors gydymas nėra susijęs su limfomos ri-
zika, bet pati liga ir jos aktyvumas yra veiksnys, susijęs 
su didesne tikimybe susirgti limfoma, pabrėžė tyrėjas.

                             Medscape news 2012m, lapkričio 16d.

Priežastys, dėl kurių verta valgyti šokoladą
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V L K  P R I E  S A D M  I N F O R M U O J A

Nuo šių metų kovo 1 dienos padidinta šeimos gydyto-
jo kompetencija – jam suteikta teisė skirti ir vertinti dau-
giau nei iki šiol laboratorinių tyrimų. Pagal naujai įsigalioju-
sią tvarką šeimos gydytojo kompetencijai priskirti šie nauji 
laboratoriniai tyrimai: kepenų fermentų (ALAT, ASAT, GGT, 
šarminė fosfotazė), bilirubino, skydliaukės hormonų (TTH, 
FT4), prostatos specifinio antigeno (pacientams po radika-
laus prostatos gydymo), mikroalbumino šlapime ir geležies 
kraujyje nustatymo. 2013 metais tam skirta 8 mln. litų.

Sprendimas padidinti šeimos gydytojo kompetenciją 
aukščiau išvardintais tyrimais priimtas atsižvelgiant į Vals-
tybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
(VLK) direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės siūly-
mus. Šioje darbo grupėje dirbo ir savo nuomones pateikė 
šeimos gydytojai, visuomeninių organizacijų, Lietuvos gy-
dytojų vadovų sąjungos, Lietuvos ligoninių asociacijos at-
stovai ir pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiū-
ros paslaugas teikiančių įstaigų vadovai.

„Iki šeimos gydytojo kompetencijos padidinimo šei-
mos gydytojas galėjo skirti ir vertinti tik bazinius tyrimus: 
kraujo, šlapimo, kardiogramą. Padidinus šeimos gydyto-
jo kompetenciją, užtikrinamas išsamesnis paciento išty-
rimas pirminėje sveikatos priežiūros grandyje, šeimos gy-
dytojas gali greičiau ir tiksliau įvertinti paciento sveikatos 
būklę bei efektyviau jam padėti. Suteikus teisę šeimos gy-
dytojui skirti ir vertinti daugiau laboratorinių tyrimų, ma-
žiau pacientų dėl šių tyrimų atlikimo siunčiami gydytojo 
specialisto konsultacijai. Tokiu būdu yra taupomas pacien-
tų laikas, žmogui nebereikia vaikščioti nuo vieno gydytojo 
prie kito, o šeimos gydytojas gali išsamiau ištirti pacientą, 
įvertinti jo būklę ir greičiau paskirti reikiamą gydymą. Be 
to, lengvinamas gydytojų specialistų darbas, nes pacien-
tai gydytojo specialisto konsultacijai kreipiasi jau išsamiai 
ištirti pirminėje asmens sveikatos priežiūros grandyje“, – 
sako VLK Sveikatos priežiūros paslaugų departamento Pas-
laugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir kontrolės sky-
riaus vedėja Daiva Berūkštienė.

SKATINAMI UŽ GERUS DARBO REZULTATUS
Siekiant optimizuoti ir efektyvinti šeimos gydytojų dar-

bą, didinama jų kompetencija – suteikiami įgaliojimai skir-
ti ir vertinti daugiau laboratorinių tyrimų. Pažymėtina, kad 
tai yra tik viena iš šeimos gydytojo institucijos stiprinimo 
priemonių, diegiamų pastaraisiais metais. Siekiant efek-
tyvesnės sergančiųjų lėtinėmis ligomis pirminės ambula-
torinės asmens sveikatos priežiūros, 2012 metais pradė-
tas mokėjimas už 3 naujus (praktikoje taikomus nuo 2008 
metų) gerų darbo rezultatų rodiklius (hospitalizacijos dėl 

arterinės hipertenzijos, hospitalizacijos dėl bronchinės as-
tmos bei hospitalizacijos dėl cukrinio diabeto rodiklius).

„Nors šios priemonės pradėtos taikyti tik pernai, jau 
matome teigiamas tendencijas. Štai hospitalizacijos dėl ar-
terinės hipertenzijos procentas šalies mastu nuo 2,2 proc. 
2011 metais sumažėjo iki 1,8 proc. 2012 metais. To ir sie-
kiama, kad būtent pirminėje sveikatos priežiūros grandyje 
– pas šeimos gydytoją – pacientams, sergantiems lėtinėmis 
ligomis, būtų suteikiama kuo geresnė sveikatos priežiūra 
ir nereikėtų gydymo ligoninėje“, – teigia D. Berūkštienė.

Siekiant aktyvesnio atrankinės mamografinės patikros 
dėl krūties vėžio programos vykdymo (šios programos vyk-
dymas labai priklauso nuo šeimos gydytojo darbo inten-
syvumo), 2013 metais gerų darbo rezultatų rodiklių sąra-
šas papildytas dar vienu nauju gerų darbo rezultatų rodi-
kliu – atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio 
programos vykdymu. Tikimasi, kad šis rodiklis toliau ska-
tins ankstyvąją krūtų vėžio diagnostiką. Be to, dar šiemet 
planuojama pradėti mokėti už šiuo metu stebimą dar vie-
ną gerų darbo rezultatų rodiklį – vaikų dantų profilaktinių 
tikrinimų intensyvumą – tai turėtų pagerinti mažųjų paci-
entų odontologinę priežiūrą. Be visų išvardintų gerų dar-
bo rezultatų rodiklių papildomai mokama dar už 6 šeimos 
gydytojo gerų darbo rezultatų rodiklius.

Nuo 2012 metų sausio 1 dienos šeimos gydytojai pra-
dėti finansiškai skatinti ir už kiekvieną aptarnaujamą pa-
cientą. Taip pat išplėstas ir skatinamųjų paslaugų sąrašas, 
suteikiant teisę šeimos gydytojui skirti ir vertinti kraujo ty-
rimus asmenims prieš planinę operaciją. Už šias paslau-
gas pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms mo-
kama papildomai.

NAUDA IR GYDYTOJUI, IR PACIENTUI
Šeimos gydytoja Daiva Berškienė įsitikinusi, kad šeimos 

gydytojų kompetencijos didinimo ir jų skatinimo priemo-
nės naudingos ir jiems, ir jų pacientams. 

Apsilankymai pas šeimos gydytojus sudaro du trečda-
lius visų apsilankymų pas gydytojus. Šeimos gydytojai tei-
kia pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas 78,8 proc. (2,35 mln.) šalies gyventojų. Paslau-
gas teikia virš dviejų tūkstančių šeimos gydytojų 165 vie-
šosiose ir 240 privačių gydymo įstaigų, sudariusių sutar-
tis su teritorinėmis ligonių kasomis. Šeimos gydytojo tei-
kiamoms ambulatorinėms paslaugoms apmokėti iš Priva-
lomojo sveikatos draudimo fondo lėšų kasmet skiriama 
apie 600 mln. litų.

Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos informacija

Šeimos gydytojas: daugiau kompetencijos, 
daugiau motyvacijos  
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Pacientas, apdraustas privalomuoju sveikatos drau-
dimu, kuriam reikalinga gydytojo specialisto konsultaci-
ja, dažnai nežino, kada specialisto paslaugos teikiamos 
nemokamai, o kada reikia susimokėti. Į klausimus apie 
antrinio ir tretinio lygio ambulatorines asmens sveika-
tos priežiūros paslaugas, kompensuojamas Privalomo-
jo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis, 
atsako Kauno teritorinės ligonių kasos Gyventojų ap-
tarnavimo skyriaus vedėjas KAZIMIERAS VARŽGALIS.

Kokios ambulatorinės paslaugos priskiriamos antri-
nio ir tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugoms? Ko-
kie gydytojai specialistai teikia tokias paslaugas?

Tai paslaugos, kurias ambulatoriškai teikia gydytojai 
specialistai kardiologai, otorinolaringologai (LOR), neu-
rologai, pulmonologai, dermatovenerologai, ortopedai 
traumatologai, chirurgai, akušeriai-ginekologai, akių ligų, 
fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai ir t.t. 

Ar konsultuotis nemokamai pas šiuos specialistus ga-
lima patekti tik su siuntimu? Kas gali išduoti siuntimą pas 
antrinio lygio paslaugas teikiantį gydytoją specialistą?

Apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, 
turintiems gydytojo siuntimą, ambulatorinės antrinio ar 
tretinio lygio gydymo paslaugos yra teikiamos nemoka-
mai. Taip pat pacientui nereikia mokėti kai teikiama bū-
tinoji pagalba. 

Pirmiausiai reikėtų žinoti, kad siuntimas nemokamai 
konsultuotis pas tokį specialistą išduodamas ne pagal 
paciento norą, o pagal poreikį, atsižvelgiant į nustaty-
tą paciento ligos diagnozę bei sveikatos būklę. Siuntimą 
dėl ambulatorinių gydytojo specialisto konsultacijos ga-
li išduoti šeimos gydytojas arba gydytojas specialistas. 

Šeimos gydytojas gali išduoti siuntimą pas gydyto-
ją specialistą, kai mano, kad reikia specialisto pagalbos 
įvertinant bei skiriant pacientui tolimesnį gydymą. 

Gydytojas specialistas gali išduoti siuntimą, jeigu jo 
konsultacijos metu paaiškėja, kad reikalinga ir kitos pro-
fesinės kvalifikacijos gydytojo specialisto konsultacija, 
pvz.: pacientą konsultavęs kardiologas nusprendžia, kad 
reikalinga endokrinologo konsultacija ir pan. 

Siuntime nurodomi jo išdavimo data ir galiojimo lai-
kas, ligos diagnozė, atliktų tyrimų, priskirtų šeimos gy-
dytojo ar gydytojo specialisto kompetencijai, rezultatai, 
informacija apie taikytą gydymą ir jo efektyvumą. Be to, 

nurodoma, pas kokios profesinės kvalifikacijos gydyto-
ją specialistą pacientas siunčiamas ir siuntimo tikslą. 

Na o siuntimą brangiems tyrimams ar procedūroms 
(pvz.: kompiuterinės tomografijos ar magnetinio re-
zonanso tyrimas), apmokamiems iš PSDF biudžeto lė-
šų, turi teisę išduoti tik gydytojai specialistai, teikian-
tys antrinio ar tretinio lygio asmens sveikatos priežiū-
ros paslaugas. 

Žinotina, kad pacientas gali pasirinkti gydytoją speci-
alistą bet kurioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, 
turinčioje sutartį su teritorine ligonių kasa dėl gydytojų 
specialistų paslaugų. Beje, siuntime pažymėtas galioji-
mo laikas negali viršyti 30 dienų. Siuntimo galiojimo lai-
kas skaičiuojamas nuo jo išrašymo iki paciento užregis-
travimo gydytojo specialisto priėmimui arba įregistravi-
mo į eilę gydytojo specialisto paslaugoms gauti. 

Gydytojas specialistas, konsultavęs pacientą, ne vė-
liau kaip per tris dienas turi pateikti atsakymą siuntu-
siam gydytojui. 

Gydytojai, išduodantys siuntimus ar pateikiantys at-
sakymus, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už siunti-
mo pagrįstumą, siuntimo ar atsakymo savalaikiškumą, 
tinkamą siuntimo ar atsakymo įforminimą ir į siuntimą 
ar atsakymą įrašomų duomenų teisingumą. 

Ar visada, turint siuntimą, konsultacija ir tyrimai atlie-
kami nemokamai? 

Gydytojo specialisto konsultacija laikomas paciento 
apsilankymas pas jį turint siuntimą dėl konkrečios prie-
žasties – tuomet mokėti nereikia. Apsilankymo metu ga-
li būti atliekami pagal gydytojo specialisto kompetenci-
ją visi pacientui būtini tiriamieji bei gydomieji veiksmai, 
reikalingi diagnozei nustatyti, gydymo paskyrimui ar ko-
regavimui. Reikalingi tyrimai turi būti atliekami nemo-
kamai, išskyrus tuos tyrimus, kurie sveikatos apsaugos 
ministro įsakymu yra įrašyti į mokamų asmens sveika-
tos priežiūros paslaugų sąrašą. 

Pas kokį gydytoją specialistą galima kreiptis be siun-
timo ir gauti gydymo paslaugą nemokamai? 

Apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu be 
siuntimo gali kreiptis į gydytoją dermatovenerologą ir 
už jo konsultaciją mokėti nereikės. 

Kada už antrinio bei tretinio lygio ambulatoriškai su-
teiktas gydymo paslaugas pacientui reikia mokėti? 

Yra tokių atvejų, kai tenka susimokėti už specialistų 

Gydytojo specialisto paslaugos: 
ar prašymas sumokėti gali būti teisėtas?

V L K  P R I E  S A D M  I N F O R M U O J A
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konsultacijas. Išvardinsiu keletą.
Reikia mokėti tiems, kurie nėra apdrausti privalomuo-

ju sveikatos draudimu ir kreipiasi dėl sveikatos priežiū-
ros paslaugų suteikimo, taip pat jei apdraustas asmuo į 
specialistą kreipiasi be šeimos gydytojo ar gydytojo spe-
cialisto siuntimo. Mokėti reikia ir tuomet, jei paciento 
pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos – tokios, 
kurias pasirenka pats pacientas ir jos nėra susijusios su 
pagrindinės (diagnozuotos) ligos gydymu, o priklauso ki-
tam lydinčiam susirgimui gydyti. Šios paslaugos gali bū-
ti teikiamos tik tuo metu pacientą gydančiam gydytojui 
leidus. Pvz.: paciento pasirenkamos papildomos fiziote-
rapinės procedūros, kurios gali būti skirtos ne tuo metu 
pagrindinei, o gretutinėms ligoms gydyti, pacientas pa-
geidauja atlikti kai kuriuos tyrimus ir kt. Visais atvejais, 
kai siūloma sumokėti, reikia klausti, kodėl. 

Tačiau, kaip rodo praktika, neretai gydymo įstaigoje 
kyla ginčų dėl mokamų ir nemokamų paslaugų. Kur pa-
tartumėte kreiptis? 

Jei suabejojote, ar reikia mokėti, neskubėkite pasi-
rašyti sutikimo mokamoms paslaugoms, medicinos pa-
galbos priemonėms, paskirtiems tyrimams. Pirmiausiai 
klauskite jus gydančio gydytojo ar jo tiesioginio vadovo, 
išsiaiškinkite, kodėl prašoma (ar liepiama) susimokėti. 
Jeigu atsakymas jūsų netenkins, tuomet raštu kreipki-
tės į gydymo įstaigos administracijos vadovą. Jei nepa-
vyksta gauti atsakymų gydymo įstaigoje, galite kreiptis 
raštu į teritorinę ligonių kasą. 

Šiais ir kitais klausimais galite kreiptis ligonių kasų 
informacijos telefono numeriu 8 700 88888 arba el. 
pašto adresu info@vlk.lt

Prabundu nuo tylaus šnarėjimo. Pro pravirą langą 
įskrenda geltonas klevo lapas ir tyliai nutupia ant pa-
galvės krašto. Ruduo. Medžiai, tarsi gaisras kibirkščiuo-
ja auksiniais lapais. Girdžiu kaip vėjas groja ilgesingą ru-
dens simfoniją. Tai valandėlė, kada siela ieško erdvės ir 
gėrio. Gyvenimas vis dažniau ištiesia tuščius delnus, bet 
nesijaučiu kalta, kad nesu ideali, esu tai, kas esu- su tei-
giamomis ir neigiamomis emocijomis. Reikia turėti drą-
sos keistis, ieškoti naujų pojūčių. Mano metai- geriau-
sias laikas fantazijoms, svajonėms įgyvendinti tiek vi-
suomeninėje veikloje, tiek asmeniniane gyvenime. Aš 
kaip ruduo- įvairiaspalvė, neprarandanti pasitikėjimo 
savimi. Noriu vis priminti save, atsiskleisti ir būti nau-
dinga visuomenei.

Koks rytas be mankštos. Jau senokai esu įvaldžiusi in-
dividualios mankštos elementus. Fizinis aktyvumas pa-
deda artritu sergantiems, pagerina sąnarių lankstumą 
bei raumenų jėgą. Negaliu pamiršti LAA organizuojamų 
relaksacijos ir patirties dalijimosi seminarų Birštone. 
Įvairiapusė programa, procedūros, vonių ir pirčių kom-
pleksas, treniruoklių salės, mineralinis vanduo, masažai 
ir kitos priemonės, papildomos kultūriniais renginiais, 
pagerina savijautą, palaiko aktyvumą, stiprina raumenis 
ir gerina nuotaiką. Birštone išmokau naudotis šiaurie-
tiško vaikščiojimo lazdomis. Laisvalaikiu su draugais ei-
name į miesto pušynėlį ir vis dar juokiname kai kuriuos 
praeivius. Mažokai mūsų mieste šios šakos entuziastų.

Įtaigios pamokos, tolygios įpročiui. Po mankštos gera 
išgerti žolelių arbatėlės, atitinkančios savijautą. Tačiau 

Atrask save iš naujo  kaip kokybiškai maitintis pensinio amžiaus žmogui, ne-
turinčiam didesnės perkamosios galios, leidiniai ir žur-
nalai retokai pataria. Ką patarti pensininkui, ieškančiam 
prekybos centre akcijinio maisto, kai nulemia ne koky-
bė, o kaina. Belieka išradingumas. Gaila, kad Lietuvos 
sveikatos apsaugos ministerija rekomendacijų pagyve-
nusiems žmonėms dėl mitybos nėra parengusi. Manau, 
kad ir parengus, efektyviai neveiktų. Ką tik išgirdau per 
radiją Lietuvos kultūros ministro Š. Biručio mintis apie 
regionų kultūros puoselėjimą. Tarp kitko, jis pažymė-
jo, kad pensininkai, užuot skundęsi sunkumais, mažiau 
valgytų košės ir aktyviau prisidėtų prie dvarų paveldo 
rūmų atstatymo ir vedami patriotizmo, dvasiškai pra-
turtėtų. Manau, neetiška pastaba pensininkų atžvilgiu.

  Kadangi gyvenu viena, gyvenimą planuoju taip, 
kad kuo mažiau būtų emocinio nuosmukio ir nelikčiau 
viena su artrito ligomis. Kai būnu viena, sakau: sustok- 
vaikai užauginti, materialinė padėtis stabili, pats laikas 
įgyvendinti savo svajones. Svarbu neatsiriboti nuo vi-
suomeninės veiklos. Aktyvinu smegenis kryžiažodžiais, 
rašau eilėraščius ir straipsnius. Noriai dalyvauju LAA 
leidinio,,Artritas“ leidyboje. Prieš 15 metų inicijavau 
LAA įkūrimą, jos darbe dalyvauju iki šiol. Tai mano gy-
venimo prasmė, kuriai atidaviau dalelę savęs. Buvo vis-
ko: emocinio protrūkio, bet dar daugiau nuostabių va-
landėlių. Be žodžių išmokau pažinti žmogų, nepraeiti 
pro šalį, nesupratus jo skausmo ir džiaugsmo. Jaučiau, 
kad galiu save išreikšti kitame žanre. 

 Gerbiu žmones, turinčius humoro jausmą. Įkūriau 
satyros ir humoro grupę “Rozaliutės‘‘. Intuicija neapvy-
lė- entuziastų ir vienminčių netrūko. Šokome, dainavo-
me, meninės raiškos priemonėmis kėlėme pasitaikan-
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Didžioji pavasario šventė – šv. Velykos - kasmet su-
tinkama vis kitu laiku. Dažnas klausimas: iš kur toji kil-
nojamos datos tradicija, derinant ją prie mėnulio pilna-
ties? Taigi iš Šventojo Rašto nuorodos, kad Jėzaus Kris-
taus pasiaukojimas žmonijos išganymui įvyko prieš žydų 
Pesach šventę. Pavasarį, apie lygiadienį, išrinktoji tauta 
pažymi išlaisvinimą iš Egipto vergijos, trukusios 400 me-
tų. Šventės data nustatoma pagal tuomet naudotą mė-
nulio kalendorių, būdingą klajoklių kultūrai. Juk Mozės 
vedami žydai 40 metų keliavo dykumomis, ieškodami 
pažadėtosios žemės. Pirmieji krikščionys įsiminė datą ir 
jos nustatymo būdą. Vėliau žydai, tapę žemdirbiais, su-
kūrė mišrų saulės – mėnulio kalendorių, gana sudėtin-
gai derinantį šviesulių ciklus. Švenčių laiką apskaičiuoja 
šventikai, todėl ir vadinami išminčiais. Kartais krikščio-
nių ir judėjų šventės sutampa, nes šiaip ar taip, jų datos 
skaičiuojamos panašiu būdu. 

Didžioji pavasario šventė trunka devynias dienas, visą 
senąją savaitę. Pasirengimas Kristaus prisikėlimo šventei 
prasideda Verbinėmis, primenančiomis Išganytojo įžen-
gimą Jeruzalėn. Bažnytinėje liturgijoje ypač sureikšmi-
namos trys paskutinės Didžiosios savaitės dienos. Ke-
tvirtadienis yra kunigystės įsteigimo, įvykusio paskuti-
nės Kristaus vakarienės metu, priminimas. Bažnyčiose 
nutyla varpai ir vargonai, o namuose tikintieji griežtai 
laikosi pasninko. Penktadienį iškilmingai pagerbiamas 
kryžius, nes tai yra Kristaus kančios, mirties ir palaido-
jimo diena. Šeštadienį budima prie simbolinio Kristaus 
kapo. Pašventinus ugnį ir vandenį, vėl sugaudžia vargo-
nai, suskamba varpas.

Liaudiškieji šv.Velykų papročiai mūsų krašte saviti, 
kiek skirtingi nuo kitų krikščioniškų tautų. Čia išlikę net 
labai archajiškų dalykų, prosenoviškų tikėjimų. Žinia, jau 
kadaise netekusių sakralumo, tačiau atspindinčių tautos 
pasaulėjautą. Štai keletas įdomesnių ar retesnių. Verbi-
nių ankstų rytmetį rykštele ar kadugio šakele žadinami 

šeimyniškiai - tenebūna užsimiegoję, apsnūdę, nespė-
jantys su greitais pavasario žingsniais. Kaime sakyda-
vo, kad Didžiosios savaitės metu negalima bartis, ginčy-
tis, pyktis, kam nors pavydėti. Negalima ir ką nors sko-
lintis arba kitam skolinti – laimė išeisianti iš namų. Vai-
kai trečiadienį po pamaldų prisirišdavo virvute iš lente-
lės išdrožtą tokią žuvį ir tįsdavo ją aplink bažnyčią, čai-
žydami rykštėmis. Atseit, silkę varo lauk, kartu ir pabo-
dusį pasninką. Ketvirtadienį taip darys du kartus, penk-
tadienį – net tris.

Didysis ketvirtadienis vadinamas švariuoju, tarmiš-
kai „čystuoju“, arba žaliuoju. Kas namuose peržiem ap-
rūkę, įjuodę, užsigulėję – viskas turi būti išvalyta, iš-
plauta, išvėdinta. O saulei tekant sveikatos visiems me-
tams galima pasisemti. Reikia susirasti upelį, atitekantį 
iš rytų ir nusiprausti jo auksiniu vandeniu. Beje, tai ro-
do kitados šventę turėjus pastovią datą – lygiadienį, nes 
saulė pateka tiksliai rytuose, kai tik dienos ilgumas pri-
lygsta nakčiai. Velykų stalo papuošimui žmonės iš miš-
ko parsinešdavo žalumynų – bruknienojų, meškauogių, 
pataisų, amalo šakelę. Šeimininkė į krosnį pašaudavo 
duoną, nes tikėta, kad ketvirtadienį keptoji nepelyjan-
ti. Ant prieždos pastatydavo į naują puodynėlę pripiltos 
druskos; stovės ten iki Velykų ir taps stipriu vaistu gyvu-
liams bei apsauga nuo perkūno. Merginos Didįjį ketvir-
tadienį persodindavo gėles. O jei pamatytų kaimo „uly-
čia“ ateinant čigoną, pasistengdavo perbėgti jam kelią; 
tada tai tikrai greit ištekės, ir už turtingo! Ūkininkas so-
de tądien išpjaudavo apšalusias, nudžiuvusias obelų ša-
kas – sodas bus derlesnis. Bitininkas pakilodavo avilių 
kepures, kad vasaros medunešis kupėtų. Rytų Lietuvos 
žmonių atmintyje dar yra išlikęs itin senoviškas burtas, 
kaip sustiprinti sėkmę ieškant laukinių ančių lizdų. Na-
gi reikia trobos kampuose priberti skiedrelių. Bet yra ir 
draudžiamų tądien darbų. Sakydavo: malsi girnomis – 
vėtrą prisišauksi, ausi – velnias ateis padėti. Su kultuve 

Tradiciniai Didžiosios savaitės papročiai 

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

čias negeroves. Vėliau atėjo laimėjimai. Ne kartą tapo-
me respublikos satyros ir humoro grupių laureatėmis. 
Tai įrodymas, kad artritas nėra liga, kurios negali per-
žengti neįgalus žmogus.

Gyvenimo ruduo - lyg spalvų paletė. Neseniai viena-
me susibūrime kilo mintis įsteigti Panevėžyje vyresnio 
amžiaus žmonėms poilsio klubą. Mintis rado atgarsį. Tai 
būtų nuostabus poilsio, diskusijų, menų ir kt. kampelis, 
kuriame kiekvienas galėtų išreikšti save, pasidalinti pa-
tirtimi prie kavos puodelio. Tikimės miesto savivaldy-

bės paramos. Idėjų daug, bet amžius riboja galimybes.
Tačiau šeimos paramos nepakeis niekas. Džiugu, 

kad vasarinės išvykos į gamtą su šeima nenueina vel-
tui. Net bitutės įgėlimas įgauna kitas spalvas. Norisi gy-
venti taip, kad paukščiai žemėj nenutiltų ir kvepėtų že-
mė duona ir sakais.

                     MARIJA BARAUSKIENĖ,
                          Panevėžys
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žlugtą šiukštu skalbti – gali perkūnas vasarą nutrenkti. 
Vakare dažnoje sodyboje pirtį užkurdavo. Tam vieną ki-
tą pliauską, nors prakuroms reiktų nugvelbti iš kaimyno 
skiedryno. Šiame keistokame paprotyje – giluminė mi-
tologinė prasmė, „savo–svetimo“ pasaulio priešprieša. 
Svetimas – tai anapusinis, dvasių pasaulis.

Didįjį penktadienį nuo senovės vadindavo Vėlių ve-
lykėlėmis arba Vėlių durelėmis, mat tikėta, kad jos iš-
einančios iš skaistyklos. Žmonės lankydavo kapus; nu-
sivesdavo kartu ir vaikus, anūkėlius - tegu žino, kur ilsi-
si giminės senoliai. Vengiant triukšmo, tądien dirbama 
mažiau. Jeigu kuri mergina turi slaptą svajonę, turi nuo 
vidurdienio iki vidurnakčio ištylėti; tai tas noras ir išsi-
pildys... Dzūkijoje sakydavo: nevalia šluoti, voratinklius 
braukyti – „Jėzui akis prikrėsi“. Šeimininkės nekaisdavo 
viralo, - kad daržovės šiemet geriau augtų. Penktadienį 
bažnyčioje neteikiama komunija; tam žmonės sugalvo-
jo savo paaiškinimą, - kad tądien išpažinties einą burti-
ninkai, „šeptūnai“, žadėtojai.

Didįjį šeštadienį reikia iš bažnyčios atsinešti šventin-
to vandens, o iš šventoriuje sukurto laužo – velykinės 
ugnies. Ugnį kitados parsigabendavo įdegę budę – tai 
ant beržo auganti pintis, kurią mirkydavo pelenų šarme 
ir gerai išdžiovindavo. Vaikai budę užnerdavo ant vielos 
ir sukdami rankoje, kad žėruotų, bėgdavo namo. Išrie-
da tokie ugnies ratai į visas puses nuo bažnytkaimio – 
įspūdingas reginys! Įkūrus atneštąja ugnimi krosnį, ke-
pami velykiniai pyragai ir verdami marginimui kiaušiniai.

Prisikėlimo Mišių daugelyje Lietuvos vietų seniau 
žmonės laukdavo pernakt bažnyčioje. Nuovargio snau-
dulį prablaškydavo persirengėlių kipšiuku arba žydeliu 
pokštai. Kristaus karstą saugodavo jaunų vyrų sargy-
ba, pasipuošusi savadarbe uniforma. Žemaitijoje – Vi-
duklėje, Nemakščiuose ir kitur - būta netgi bažnytinio 
lėlių marionečių teatro, rodančio Kristaus kančių kelią.

DIENOS PO ŠV. VELYKŲ
Džiugus išaušta šv.Velykų rytmetis; net saulė, sako-

ma, tekėdama šoka. O vėjo kryptis pranašaujanti būsi-
mos vasaros orus. Sekmadienį miestelyje kaimo žmo-
nės neužtrukdavo, mat kas pirmas parlėks namo, tam 
visi darbai šiemet gerai seksis. O jau pavakare per kaimą 
patraukdavo lalautojai. Tai vaikinai lankydavo kaimynus 
su gerais palinkėjimais, palydimais dainomis ir muzika. 

Antrąją šv.Velykų dieną vaikai bėgdavo lankyti savo 
krikšto tėvų. Pasisveikins mandagiai, gal ir kokių gražių 
eiliuotų linkėjimų išmokę,– bus apdovanoti pačiais gra-
žiausiais margučiais. Jaunimo pramoga – sūpuoklės. Ir 
dainų tam pritaikytų yra, - kaipgi kitaip, senovėje tai bū-
ta apeigos, skirtos žemės derlumui pažadinti. Kai kuriose 

Lietuvos vietovėse dar atmenamas toks paprotys: antrą 
šv.Velykų dieną vaikinai, aplankę tas šeimas, kur yra jau-
nų mergaičių, numazgodavo joms rankas. Tam atsineš-
davo ir vandens indą, ir rankšluostį. Trečią dieną mergi-
nos atsilygindavo bernams tuo pačiu. Žinoma, ne tiek to 
mazgojimo, kiek taškymosi ir laistymosi. Mikalojus Kat-
kus „Balanos gadynėje“ rašė, kad kampininkai per šv. 
Velykas ateidavo rankų nuplauti savo darbdaviams; už 
tai gaudavę velykinių vaišių. Žemaitijoje, pasak Motie-
jaus Valančiaus ir Jurgio Pabrėžos, jaunimas laistydavo-
si kaip padūkę. Ir apskritai laistymosi paprotys yra bū-
dingas pavasario šventėms: tuo šaukiamasi drėgmės iš 
dangaus dirvoje bręstančiam javui.

Trečioji po šv.Velykų diena vadinta Ledine, sakydavo, 
ji yra tinginiui skirta. Šią dieną dar negalima imtis lauko 
darbų, antraip vasarojų ledai iškapotų, o vilkai kumeliu-
kus išpjautų. Šitaip piktoji žiemos dievaitė primena savo 
galias. Jos vardas, tikėtina, ir buvo Leda. Tądien negali-
ma ir malkų skaldyti – Perkūnas eibių kaime pridarysiąs.

O užvis geriausia apsauga nuo stichijų šėlsmo esanti 
tokia: reikia paaugintus dvynius teliukus įkinkyti plūgan 
ir apvažiuoti jais aplink sodžiaus laukus. Mitologai ma-
no, kad tai esąs prosenoviškoindoeuropietiškojo dvynių 
kulto atgarsis. Jo pėdsakų būta ir kitose kultūrose. Pa-
vyzdžiui, Romoje, prieš statydami miesto gynybinę sie-
ną, karo vadai išvarydavo ten, kur ji eisianti, dvyniais jau-
čiais vagą. O išgriaudami užimtą priešo miestą, vagą vie-
nu jaučiu išversdavo skersai. Taip romėnai padarė nuga-
lėję Kartageną; tardami – tenebūna čia miesto niekados!

Didžiąją pavasario šventę užbaigdami, žmonės prie 
kaimo kryžių susirinkdavo pagiedoti. Tuo būdavo pra-
šoma dangaus palaimos greit prasidėsiančiuose žemės 
ūkio darbuose. Mėgstama jaunimo pramoga – suptis 
sūpuoklėse. Dar jas vadindavo ūkynėmis. Supimasis tu-
ri užslėptą tikslą; sakydavo: kas aukščiau užsimes, tuo 
bunda, t.y. javų pasėliai, aukštesni, o linai ilgesni aug-
sią. Nepaprastai gražios ir įdomios yra sūpuoklinės dai-
nos: jos su erdvės, pavasario laisvės pajauta.

Reikia pažymėti, kad sūpuoklės – tik pavasario šven-
čių džiaugsmas. Kodėl? Matyt, kitados čia būta ne pra-
mogos, bet apeigos. Supuosi, ir atrodo, kad žemė supa-
si. Pavasarį ji tarsi kūdikis lopšyje, vygėje. Teauga, testi-
prėja, kad vėliau brandintų mums pilnas grūdų varpas, 
ilgą linų pluoštą. Etnologijos mokslo kalba – tai simili-
nės, panašumo magijos dalykai. „Sūpuoklėlės kai nen-
drelės, sūpėjėliai – artojėliai“. O artimiausias sekmadie-
nis – tai Atvelykis, geriausia proga giminėms susitikti.

LIBERTAS KLIMKA

G Y V E N I M A S  I R  A R T R I T A S
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VELYKŲ BOBA (100 METŲ SENUMO RECEPTAS)

Produktai:
1 kg miltų
1,5 stiklinės pieno
200 gramų sviesto
4 kiaušiniai
150 gramų cukraus
50 gramų mielių
Pakelis vanilinio cukraus ar vanilės
0,5 kg razinų

Kepama apie 3 litrų talpos kepimo inde.
Pašildykite kelis šaukštus pieno, įmaišykite mieles, 

šiek tiek cukraus. Šis mišinys turi greitai pakilti. Į atskirą 
dubenį išsijokite miltus, supilkite drungną pieną ir ge-
rai išmaišykite. Kiaušinio trynius ir baltymus atskirkite 
ir išplakite (iki putų plakti nebūtina). Pašildykite sviestą. 
Įmaišykite į tešlą pašildytą sviestą, cukrų, išplaktus try-
nius ir baltymus. Suberkite vanilę. Verdančiu vandeniu 
nuplikykite razinas ir suberkite ant rankšluosčio, kad ap-
džiūtų. Apžiūvusias razinas apibarstykitee (apvoliokite) 
miltais ir suberkite į tešlą. Viską sumaišykite ir palikite 
tešlą pakilti. Kepimo indą ištepkite aliejumi. Dugną ga-
lite iškloti sviestiniu (kepimo) popieriumi. Supilkite pa-
kilusią tešlą į kepimo indą.

Kepkite įkaitintoje iki 200 laipsnių temperatūros or-
kaitėje apie 1,5 val.

KIAUŠINIAI SU BUROKĖLIŲ RASALU

Produktai:
0,5 litro burokėlių rasalo
1 šaukštas miltų
100 gramų grietinėlės
4 kiaušiniai

Jeigu neturite obuolių sultyse konservuotų burokė-
lių, tuomet rasalą pasigaminkite patys.

Ketvirtadienį užsiraukite šviežių burokėlių. Burokėlius 
supjaustykite į kelias dalis, užpilkite vandeniu, įmeskite 
keletą duonos plutelių ir šiek tiek cukraus. Palikite sto-
vėti iki šeštadienio. Šeštadienį rasalą nupilkite nuo bu-
rokėlių, pakaitinkite, įmaišykite šaukštą miltų ir grieti-
nėlę. Į gilesnę lėkštę sudėkite kietai virtų kiaušinių pu-
seles ir užpilkite padažu.

Receptai Velykoms

Buvau sveika, linksma, stipri, laiminga.Vos man ėjo 
dvidešimtieji. Liga atsėlino netikėtai. Ištino abiejų kelių 
sąnariai,ėmė degti.

Naktimis negalėjau miegoti. Prisiglaudus prie šal-
tos sienos, jaučiausi truputį geriau. Dieną negalėdavau 
ramiai sėdėti. Rodėsi, kad sąnariuose gyvena ir bėgio-
ja tūkstančiai skruzdėlių. Iš darbo grįžusi negalėdavau 
laiptais užlipti į penktą aukštą. Skaudėjo, braškėjo kelių 
sąnariai. Nuėjau pas savo fabriko gydytoją, kad nusta-
tytų ligą ir išrašytų vaistų. Deja, vaistų nebuvo. Gydyto-
ja pasakė: ,,Pakentėk - praeis''.

Kentėjau kiek galėjau , kol vieną dieną surakino visą 
kūną, negalėjau iš lovos išlipti. Patekau į ligoninę. Išgu-
lėjau tris mėnesius. Truputį pagerėjo, bet liga nesitrau-
kė. Niekas nesigilino, kas čia per  viešnia.

Tik praėjus dešimčiai metų patekau į Vilniaus Rau-
donojo kryžiaus ligoninę. Paėmę iš venos kraują 
nustatė:reumatoidinis poliartritas. Ligoninėje pragulė-
jau per tris mėnesius, kad pasveiksiu jokių garantijų. Pa-
sakė, kad per ilgai laukiau, reikėjo iš karto atvažiuoti. Ta-
da dar nesupratau, kas manęs laukia ateityje. Prasidė-
jo mano draugystė su reumatoidu.Turėjau aš jį prisipra-
tinti, įleisti ir pamilti. Dieną dar nieko, bet ateina vaka-
ras: temperatūra 37,5C-38C,visą kūną laužo, suka visus 
sąnąrius, užmigti negali.Vaistų saujos. Jeigu ruduo, lie-
tus ,  skėčio pasiimti negaliu,jo nepajėgiu panešti-plėšia 
vėjas. Žiemą slidu, paeiti negaliu, į autobusą įlipti nega-
liu.Taip jau 36metus gyvenu su reumatoidiniu artritu.

  Dabar jau visi rankų ir kojų pirštai pažeisti, keliai ir 
čiurnos sąnariai endoprotezuoti. Stengiuosi su liga su-
sigyventi.

2002m. įstojau į artrito draugiją ,,Artis''. Susitinka-
me vienodo likimo draugai. Būna šventės, pasidaliname 
įspūdžiais, pasikalbame, padainuojame. Mūsų draugi-
jos moterys labai darbščios, veiklios, reiklios ,energin-
gos ir nuostabios.Viena iš kitos mokomės gerumo ir to-
lerancijos.

 Suprantu, kad daug ką lemia pozityvus nusiteikimas. 
Svarbiausia suprasti - gyvenimas tęsiasi, reikia kovoti su 
liga ir palaikyti šiltus santykius su žmonėmis.

Šiandien jaučiuosi stipresnė. Esu dėkinga gydytojai 
reumatologei Rasai Kaušienei, kuri gydo ne tik vaistais, 
bet šypsena ir patarimais. Didžiausios bėdos įveikia-
mos, kai esi ne vienas.

Ateina pavasaris. Bus šilčiau, ir mano sąnariams bus 

Skausme prabėgusi  
jaunystė  

G Y V E N I M A S  I R  A R T R I T A S
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geriau. O kai už lango saulutė ir gyvenimas atrodo len-
gvesnis. Todėl linkiu savo likimo  draugams ir pačiai  sau 
geresnės sveikatos, stiprybės, ištvermės, tolerancijos ir 
Dievo palaimos. Jums skiriu savo buvusios klasės  drau-
gė Gražinos Žalytės-Gricienės eiles.

Sveikas, liūdesy
Toks šiltas  ir gaivus lietus,
Švelniai bučiuoja man pečius,
Pasineriu aš į sapnus...
Vis ritasi lašai stiklu,
Kaip skruostu ašara sūri.

Sakau, būk sveikas: liūdesy,
Sugrįžęs vėl su lietumi,
Mane pastūmęs į vienatvę,
Tikėjimo užpūtęs žvakę.
Skausme aš pažinau save...tave....
Reumate.  

                                                                                                                                                      
                                  EMILIJA  BERNATIENĖ, 

                                                                                Šiauliai

Gerbiamas Paciente,   

Šiuo laišku norėtume Jus informuoti  pranešimo apie 
pastebėtas nepageidaujamas reakcijas į vaistą (toliau – 
NRV) svarbą. 

Nepageidaujamų reakcijų pranešimai padeda nusta-
tyti retesnes, netikėtas, kartais labai sunkias nepagei-
daujamas reakcijas į vaistą. Valstybinė vaistų kontrolės 
tarnyba (toliau – VVKT) duomenų bazėje kaupia infor-
maciją apie visas Lietuvoje pastebėtas NRV. NRV prane-
šimus VVKT persiunčia Europos vaistų agentūros duo-
menų bazei Eudravigilance, kurioje kaupiama informa-
cija apie registruotų vaistų NRV iš visų Europos Sąjun-
gos valstybių. Tai suteikia galimybę greičiau keistis infor-
macija apie NRV, nustatyti jų dažnį, identifikuoti vaistų 
keliamą riziką, priimti sprendimus vaistų saugumo klau-
simais. Pasikeitimas tokia informacija ir apibendrintas 
NRV vertinimas yra būtinas užtikrinant pacientų gydy-
mą saugiais vaistais.                                  

2013 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujiems Farmacijos 
įstatymo reikalavimams, atsirado galimybė pacientams 
patiems pranešti apie jiems ar jų artimiesiems pasireiš-
kusią nepageidaujamą reakciją. 

Pacientai ar pacientų organizacijos gali apie NRV pra-
nešti užpildžius specialią formą šiais būdais:

·  VVKT prie LR SAM, Žirmūnų g. 139A, LT-09120  Vilnius 
·  nemokamu faksu   (8-800) 201-31 
·  el. paštu 

Apie NRV taip pat galima pranešti nemokamu tele-
fonu 8 800 735 68.

Pranešant apie NRV, svarbu tiksliai nurodyti, kokį vais-
tą pacientas vartojo, kokia NRV pasireiškė (kokia jos tru-
kmė, pasekmės). Taip pat svarbu nurodyti savo kontak-
tinius duomenis, kad VVKT darbuotojai, prireikus pasi-
tikslinti pranešime esančią informaciją, galėtų su Jumis 
susisiekti. Atkreipiame dėmesį, kad pranešėjo bei pa-
ciento tapatybė bei kontaktiniai duomenys yra konfi-
dencialūs ir nebus perduoti kitiems asmenims. 

Nepageidaujama reakcija yra nenorimas, neigiamas 
žmogaus organizmo atsakas į vaistinį preparatą. Taigi 
prašome pranešti ne tik vaisto pakuotės lapelyje nuro-
dytomis indikacijomis bei dozėmis vartojamų vaistų su-
keltus kenksmingus ir nenorimus poveikius, bet ir kilu-
sius dėl klaidingo vartojimo bei nesilaikant patvirtintų 
vartojimo sąlygų, įskaitant piktnaudžiavimą. 

Pridedame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-185 (http://
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=443622&p_query=&p_tr2=2) patvirtintą paciento 
pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją for-
mą. 

Dėkojame už bendradarbiavimą! 
Kilus klausimų, prašome skambinti telefonu +370 

614 33 534
                                            Pagarbiai,

JUSTINA PENKAUSKAITĖ
                      Valstybinės vaistų konytrolės tarnybos
                      Vaistų saugumo ir informacijos skyrius

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba informuoja

G Y V E N I M A S  I R  A R T R I T A S
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Gegužės 10 d. – tai Pasaulinė raudonosios vilkli-
gės diena. Šią dieną daugelyje šalių vyksta renginiai, 
kuriais siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į šią 
ligą.

Sisteminė raudonoji vilkligė (SRV) yra lėtinė au-
toimuninė reumatinė liga. Jos eiga kintanti ir nenu-
spėjama. Moterys SRV serga bent 10 kartų dažniau 
nei vyrai, o liga dažniausiai diagnozuojama 15-45 
metų amžiaus. 

SRV gali pasireikšti įvairiais simptomais ir pažeisti 
daugelį organų: plaučius, inkstus, galvos smegenis, 
kepenis, širdį. Dėl SRV žmonės gali jausti didelį nuo-
vargį, liūdesį, įtampą. Ligai būdingi paūmėjimai, ku-
riuos keičia pagerėjimo arba remisijos epizodai.

Kviečiame ir Jus ateiti ir daugiau sužinoti apie šią 
ligą bei prisidėti didinant SRV žinomumą Lietuvoje. 

Renginys vyks š.m. gegužės 10 d., penktadienį, 
nuo 13val. iki 15 val. adresu: Žygimantų g. 9, II a., 

Kviečiame daugiau sužinoti apie Sisteminę raudonąją vilkligę
Vilniuje. 

Renginio metu paskaitas skaitys: reumatologė 
prof. habil. dr. Jolanta Dadonienė

„Sisteminės raudonosios vilkligės priežastys, 
simptomai, diagnostika ir gydymo galimybės“;

psichologė doc. dr. Rūta Sargautytė 
„Psichologiniai aspektai ir pagalba sergant siste-

mine raudonąja vilklige“ .
                       
                       Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos:
Lietuvos artrito asociacija
Ona Stefanija Telyčėnienė
Tel.:  85 2312249,
Mob. 867528089
El.p. artritas@mail.lt 

Tai pirma tokio pobūdžio apklausa internetu, kurio-
je dalyvavo sistemine raudonąja vilklige (SRV) sergan-
tys pacientai. Pacientai vertino nuovargio stiprumą, li-
gos įtaką darbui bei su sveikata susijusią gyvenimo koky-
bę. Šios apklausos, kurioje dalyvavo daugiau kaip 2000 
SRV sergančių pacientų, rezultatai buvo  pristatyti kas-
metiniame Europos antireu matinės lygos (EULAR) kon-
grese Londone 2012 metų gegužės mėnesį.

SRV, kuri dažnai vadinama tiesiog vilklige, yra lėtinė 
autoimuninė liga, kuriai būdinga kintanti ir nenuspėja-
ma eiga. Ligos metu gaminami antikūnai prieš savus or-
ganizmo ląstelių branduolio baltymus. Dėl to imuninė 
sistema “puola” savo pačios ląsteles ir audinius, sukel-
dama uždegimą ir audinių pažeidimą. Dažniausiai pažei-
džiama širdis, sąnariai, oda, plaučiai, kraujagyslės, kepe-
nys, inkstai ir nervų sistema. Vilkligei būdingi paūmėji-
mo periodai, kuriuos keičia remisijos arba pagerėjimai.

Vilklige sergantys pacientai bendradarbiaudami su 
SRV ekspertais sudarė apklausoje naudotą klausimyną. 
Klausimynas buvo paskelbtas SRV pacientų organizaci-
jų tinklalapiuose internete penkiomis Europos kalbomis. 

Sisteminės raudonosios vilkligės įtaka karjerai ir 
darbo produktyvumui penkiose Europos šalyse 
VILKLIGĖS EUROPOS APKLAUSOS INTERNETU (LEO) REZULTATAI

Apklausoje dalyvavo pacientai iš Prancūzijos, Jungtinės 
Karalystės, Ispanijos, Italijos ir Vokietijos. Daugiausiai 
moterys (93%) 26-55 metų amžiaus.

Apklausos rezultatai parodė neigiamą ligos povei-
kį sergančiųjų SRV darbui: 70% pacientų  nurodė, kad 
vilkligė neigiamai paveikė jų karjerą. Daugiau negu ke-
tvirtadalis iš šių pacientų (29%) turėjo imti nedarbingu-
mo pažymėjimą ir 24% turėjo kreiptis dėl socialinės pa-
ramos arba dėl neįgalumo. Nors dauguma dalyvavusių 
apklausoje pacientų 72% turėjo kolegijos/universiteti-
nį išsilavinimą, tik 52% turėjo darbą, 60% nurodė, kad 
dėl ligos turėjo sutrumpinti darbo laiką. Iš tų, kurie tu-
rėjo sutrumpinti darbo laiką, beveik ketvirtadalis (23%) 
jas turėjo sutrumpinti >75%.  28% per vienerius metus 
nuo ligos diagnozavimo turėjo pakeisti darbą. 

Apklausos rezultatai taip pat parodė, kad beveik 7 iš 
10 pacientų (68.3%)  vargino nuovargis. Neigiamą įta-
ką kasdieninei veiklai, nesusijusiai su darbu, tokiai kaip 
šeimininkavimas, vaikų priežiūra, studijos, nurodė 56% 
pacientų.

G Y V E N I M A S  I R  A R T R I T A S
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VASARIO 11-OJI – PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA

Šią dieną minima Pasaulinė ligonių diena- ją 1992 m 
paskelbė popiežius Jonas Paulis II ir nuo to laiko ji mini-
ma krikščioniškose šalyse. Šiemet jau 20 kartą žmonės 
raginami prisiminti ligonius, išgirsti jų poreikius ir įsi-
klausyti į jų skausmą. Tą dieną taipogi prisimenam vi-
sus tuos, kurie ligonių nepalieka kančiose ir skausme, 
jais rūpiasi bei skeidžia širdies šilumą.

BALANDŽIO  7-OJI – PASAULINĖ 
SVEIKATOS DIENA

Šių metų tema – aukštas kraujospūdis, kuris yra apy-
tiksliai pusės visų mirties dėl insulto ir širdies ligų atve-
jų priežastis.Profesinė sveikata ir sauga yra labai svarbi 
užtikrinant sveikesnį, ilgesnį ir tvaresnį darbingą amžių.

EU –OSHA aktyviai skatina kurtį sveikas darbo vietas, 
ragina gerinti darbo sąlygas ir darbo aplinką ir taip su-
mažinti dirbančių žmonių išlaidas ligos gydymui.

BALANDŽIO 11-OJI – PASAULINĖ SERGANČIŲJŲ 
PARKINSONO LIGA DIENA
Šią dieną skiriamas dėmesys žmonių supratingumui 

apie ligą ir skatinimui naujų mokslinių tyrimų, gydymo 

naujovių atsiradimui.
Ligos solidarumo gėlė - raudona tulpė. Prieš 25 me-

tus Nyderlandų sodininkas, sergantis šia liga, išvedė nau-
ją tulpės veislę, kurią pavadino „Daktaras Džeimsas Par-
kinsonas“. Raudona tulpė, gavo šį vardą pagerbiant an-
glų gydytoją D.Parkinsoną, kuris beveik prieš 200 metų 
pirmasis išsamiai aprašė šią ligą.

Tai lėtinė progresuojanti neurologinė liga, kurios me-
tu nyksta tam tikros galvos smegenų srities, dalyvaujan-
čios judesių kontrolėje, ląstelės, todėl labiausiai sulėtė-
ja ir pasunkėja judesiai. 

BALANDŽIO 24-OJI – TARPTAUTINĖ 
TRIUKŠMO SUPRATIMO DIENA

Ši diena skirta skatinti  visuotinį  susirūpinimą ilga-
laikio triukšmo žala  visuomenės sveikatai. PSO atsto-
vų teigimu, trikšmas yra ne vien aplinkosaugos proble-
ma, bet ir didėjanti visuomenės sveikatos grėsmė. Dau-
gelyje valstybių ši diena minima skelbiant visuotinę ty-
los minutę. SAM kvitė Lietuvos gyventojus vieną minu-
tę paskirti tylai. 

GEGUŽĖS 13-TĄ DIENĄ  Lietuvoje jau šeštą kar-
tą rengiama Euromelanomos dienos akcija, kurios 

Svarbios dienos ligoniams
2013-IEJI – SVEIKATINGUMO METAI

Akcija "Pamokime artritui" artrito dienos minėjime
2012 m. spalio 12 d. LR Seimo konferencijų salėje  

G Y V E N I M A S  I R  A R T R I T A S
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šūkis:“Atpažink ir sustabdyk odos vėžį.“. Odos vėžys –li-
ga, kurią galima pastebėti aktyviai apžiūrint savo odą. 
SAM ragina visus, turinčius apgamų ar kitų neaiškių 
odos darinių, pasitikrinti pas gydytojus specialistus, ku-
rie , esant būtinybei, atliks diagnostinius tyrimus ir nu-
kreips tolesniam gydymui. Gali kreiptis į gydytojus der-
matovenerologus (siuntimo nereikia).

Žmonių, pageidaujančių profilaktiškai pasitikrin-
ti Euromelanomos dienos akcijos metu, išankstinė re-
gistracija vyks telefonu koordinaciniame centre 2013 
m. gegužės 6–7  d. nuo 9 val. iki 16 val. tel.: 8 800 7 09 
01; 8 800 7 09 02.

GEGUŽĖS 31-OJI – PASAULINĖ NERŪKYMO 
DIENA

Kasmet nuo rūkymo sukeltų ligų miršta 4,9 milijonai 
pasaulio gyventojų. Prognozuojama, jog per sekančius 
25 metus šis skaičius turėtų išaugti iki 10 milijonų. Lie-
tuvoje dėl rūkymo kasmet netenkama per 7000 gyvy-
bių. Pernai Lietuvoje bandė mesti rūkyti net 47 proc. rū-
kančiųjų. Lietuvoje 9 iš 10 rūkančiųjų rūkyti meta vien 
savo valios pastangomis.

                                                          Duomenis parinko 
ONA TELYČĖNIENĖ

Gerbiamieji „ Artrito“ bendrijos  nariai,

Kreipiamės į Jus sveikatingumo iniciatyvos „Ge-
ros sveikatos klubas“ vardu ir kviečiame Jūsų drau-
gijos narius į penkias nemokamas kineziterapijos 
mankštas, kurios vyks Vilniaus Antakalnio poliklini-
kos (Antakalnio gatvė 59) didžiojoje salėje (IIa.) šių 
metų gegužės mėnesį.  

Kineziterapijos užsiėmimuose pacientai išmoks 
pratimų, kuriuos galės atlikti savarankiškai namuo-
se, siekdami pagerinti savo gyvenimo kokybę. Kine-
ziterapijos užsiėmimus parengė ir ves Vilniaus uni-
versiteto ligoninės Santariškių klinikų Reabilitacijos, 
fizinės ir sporto medicinos centro kineziterapeutai.  

Pirmasis susitikimas su kineziterapeutais įvyks 
gegužės 6 d. nuo 16 val. iki 16.45 val., kuriame spe-
cialistų grupė įvertins pacientų sveikatos būklę, su-
pažindins su programos tikslais, suteiks informacijos 
apie pasirengimą kitiems užsiėmimams. Į pirmąjį su-
sitikimą prašome atvykti patogia apranga. 

Kiti praktiniai kineziterapijos užsiėmimai vyks 
šiomis dienomis:

- Gegužės 7 d. nuo 16 val. iki 16.45 val.  
- Gegužės 9d. nuo 16 val. iki 16.45 val.  
- Gegužės 14 d. nuo 16 val. iki 16.45 val.  
- Gegužės 16 d. nuo 16 val. iki 16.45 val.  

Nemokamas mankštas pacientams organizuoja 
„Geros sveikatos klubas“, kurį inicijavo ir finansuo-
ja tarptautinė farmacijos ir sveikatos priežiūros ben-
drovė „GlaxoSmithKline Lietuva“, švenčianti 20 me-
tų jubiliejų Lietuvoje. Mankštų partneris - Vilniaus 
Antakalnio poliklinika. 

„Geros sveikatos klubas“ – tai ilgalaikė sveikatin-
gumo iniciatyva, ugdanti sveikos gyvensenos kultū-
rą įvairiose gyventojų grupėse, telkianti žmones, ak-
tyviai besirūpinančius savo ir artimųjų sveikata. Ini-
ciatyvos veikla apima sritis nuo švietimo apie fizinį 
aktyvumą ir sveiką mitybą, nemokamų mankštų or-
ganizavimo iki profilaktinių  sveikatos patikrinimų 
skatinimo. 

Pagarbiai, 
Geros sveikatos klubo 
organizatoriai  

Daugiau informacijos suteiks 
Vyresnioji projektų vadovė 
Snieguolė Matonienė, 
Tel:  +370 5 2499949
Mob:  +370 655 92135
el.paštas: snieguole@vrp.lt

Dėl pacientų kvietimo į nemokamas 
kineziterapijos mankštas „Judėk sveikai“ 

G Y V E N I M A S  I R  A R T R I T A S
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L A I S V A L A I K I U I

Žalias vėjas

Laikas ėjo
Ir skubėjo, 
 Buvo pasaka žalia.
Barstė pienes žalias vėjas, 
Kojas degino rasa.

Kaip man reikia
Žalio vėjo,
 Žalių pasakų namų
Ir saulėlydy paslėptų
Žalsvų, degančių akių...

Jau gegutės
Nukukavo – 
Daug pabiro lietumi.
Nepaliki,
Nepaliki, žalias vėjau,

Pavasaris
Kur nukrinta saulės lašas
Ten geltonos pienės supas,
Lyg medus į širdį laša
Toks pavasarinis ūpas.

Sveikos, gervės, sveikos, 
žąsys,
Drąsiai skrodžiančios 
žydrynę,
Kur kitur geriau atrasit,
Kaip sugrįžę į gimtinę.

Krūmuos džiūgauja gegutė,
Mat sukčiauti ji išmano.
Jai geriau,,gegute‘‘ būti
 Ir skaičiuoti metus mano.
Pirmutinis tulpės žiedas

Jūros šauksmas

Mano akys – jūra,
Kojos  - gelsvas smėlis.
Gintaro lašely – 
Spindi dangaus mėlis...

Ištiesiu aš delną,
Rankoj – du pasauliai.
Mažam gintarėly,
Kiekvienam – po saulę.

Grįšiu, kol girdėsiu, 
Jūra – tavo šauksmą.
Rinksiu išbarstytą
Liūdesį ir džiaugsmą...    

MARIJA BARAUSKIENĖ    

Draugams 

Gyvenimo ratu skubėdami 
Nors retkarčiais 
sustokime.

Pirmoji pamoka

Pirmoji pamoka pakvimpa 
obuoliais.
Pirmoji meilė - 
pakalnutėm,
Pirmasis skausmas - 
džiūvančiais spygliais.
Pirmasis bučinys 
pavasario žibutėm.

Tas pažinimo džiaugsmas, 
per kančias, - 
saldus
Ir ašaros iš džiaugsmo, 
lyg nektaras.
Bet kai parpuolęs 
pravirksti žmogus
Junti, kad skonis ašarų 
negeras.

Kada iš laimės sukasi 
galva.
Tai viskas švyti rožine spal-
va.
O, kai iš skausmo 
krūpčioja širdis
Juoda spalva vien prieš 
akis.

Aš kartu su tavimi.
Gersim saulę
Iš šermukšnių
Duonos kvapą, iš rudens.
Nesvarbu, jei šarma plaukus
Tyliu kuždesiu kedens.

MARIJA BARAUSKIENĖ

Švelniai glosto mano delną.
Vis aukščiau saulutė rieda,
Vis žemiau rituos nuo kalno.

Mano metai, mano dienos
Džiaugias saule, žemę girdi,
Bet pavasaris kiekvienas
Vis giliau pasiekia širdį.

Skleidžiasi žiedai iš lėto, 
Juos glaudžiu aš prie 
krūtinės,
 Šis pavasaris saulėtas
Dar tikiuos ne paskutinis.

ALĖ KAZLAUSKIENĖ
Rokiškis

Į viltį

Rašau
Ne plunksna,
Širdimi,
Kad laimė
Būtų palanki.
Žvaigždėtas kelias
Viziją ir viltį,
Kuriuo eini
Širdies sušilti...
Kai kris viena,
Pagauti stenkis,
Tik nenudegink
Rankų, veido,
Nes jos šviesoj
Sušildyti save gali...
Sakysi sau –
Esi...esi...
Rašysi vėl
Ne plunksna,
Širdimi...

STEFANIJA MATUTYTĖ- 
GRIBAUSKIENĖ

                                     Šiauliai

Pažvelkime į baltą debesį
Ir draugiškai pamokime.
Pakalbinkime juodą 
debesį,
Kurs verkia rudenio rasa,
Jei verkia ir kankinas jis,
Jam širdgėla yra.

Žvilgsniu paglostykime žai-
bą,
Kurs barasi piktu 
griausmu.
Jei žybsi jis ir trankosi,
Kažko jam neramu.

Paklauskim šiauraus vėjo, 
Ko blaškosi jisai,
Jeigu taip pušį drasko jis,
Kažkas jam negerai.

Supraskim žolę, kuri 
lenkiasi
Ir glaustos ties padu. 
Jeigu žolė taip elgiasi,
Gyvent jai nesaldu.

Ir būsim mes lamingi,
Gyvensim tarp draugų,
Jei verksime ar keiksimės
Supras, kad mums sunku.

JANINA BIRUTĖ 
KERŠINSKENĖ                         

Biržai
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TAURAGĖS SERGANČIŲ SĄNARIŲ LIGOMIS 
BENDRIJA „ŽINGSNIS“
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