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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. 

Mieli skaitytojai, šiame ARTRITAS žur-
nalo numeryje MOKSLO NAUJOVIŲ skilty-
je cituoju tas mokslines publikacijas, ku-
riose kalbama apie tai, ko norime mes vi-
si, ir sergantys ir sveiki, - kaip ilgiau gy-
venti? Galbūt kai ką galėsite pritaikyti ir 
sau. Malonaus skaitymo. 

     
LAA medicinos vadovė 

prof. J.Dadonienė

ŽUVIES TAUKAI IR MIRTINGUMAS
Polinesočiosios riebiosios rūgštys, 

esančios žuvų produktuose, mažina rizi-
ką susirgti išemine širdies liga, ir tai įro-
dyta daugybėje klinikinių tyrimų. Vis tik 
nėra žinoma, ar jų vartojimas yra susijęs 
su mirtingumu, t.y. ar mažina riziką mirti.

Cituojamame tyrime nesočių riebiųjų 
rūgščių koncentracija ir kiti kardiovasku-
linės rizikos veiksniai buvo matuoti ste-
bėjimo pradžioje 1992 m. Tyrimas truko 
iki 2008 m., tuomet buvo įvertintas ben-
dras mirtingumas, mirtingumas dėl iše-
minės širdies ligos bei insulto. Šiame ty-
rime dalyvavo 2692 suaugę žmonės, ku-
rie stebėjimo pradžioje nesirgo širdies li-
gomis ir nebuvo persirgę insultu.

Tyrimas aiškiai parodė, kad didesnė 
nesočių riebiųjų rūgščių koncentracija yra 
aiškiai susijusi su mažesne rizika numirti 
ir taip pat mirti dėl kardiovaskulinių prie-
žasčių. Šis tyrimas dar kartą įrodo varto-
jamų žuvies taukų naudą.

Plasma Phospholipid Long-Chain w-3 Fatty acids and 
total and cause specific mortality in Older Adults Mazaffa-
rian D, Lemaitre RN, King IB et al. Annals of Internal Me-
dicine. April 2, 2013, 158(7); 515-525

AR BĖGIMAS RISTELE (JOGING) 
GALI PAILGINTI GYVENIMO 
TRUKMĘ?
Taip, gali, sako tyrėjai, išanalizavę Ko-

penhagos Širdies studijos rezultatus. Bė-
gimo įpročiai buvo registruojami 17.589 
sveikų žmonių grupėje nuo 1976 iki 
2003m. Iš jų 1.878 žmonės buvo pasto-
vūs bėgikai ristele. Per 35 stebėjimo me-

MOKSLO NAUJOVĖS 
tus tarp bėgikų registruotos 122 mirtys, 
tarp kitų tiriamųjų 10.178 mirtys. Mirties 
rizika tarp bėgikų buvo 0,56, o tai reiškia, 
kad bėgimas apsaugo nuo mirties. Nega-
na to: gyvenimo trukmė tarp bėgikų vyrų 
buvo 6,2 metais, o tarp moterų 5,6 metais  
ilgesnė nei tarp nebėgiojančių.

Longevity in Male and Female Joggers [Internet]. 
[cited 2013 May 10]. Available from: http://www.
medscape.com/viewarticle/781972

AR VIDUTINIŠKAI AKTYVI FIZINĖ
VEIKLA GALI PAILGINTI 
MŪSŲ GYVENIMĄ?
Taip, teigia šios publikacijos autoriai. 

Buvo stebimos keturi šimtai trisdešimt 
trys 70-79 metų moterys, kurios buvo fi-
ziškai aktyvios tyrimo pradžioje. Jas tyrė-
jai stebėjo  nuo 1994m. iki 2009m. arba 
iki mirties. Tyrėjai padarė išvadą: moterys, 
kurios buvo linkusios mažai judėti, turėjo 
du kartus didesnę riziką numirti nei tos, 
kurios buvo fiziškai aktyvios, o moterys, 
kurios išlaikė bent vidutinišką aktyvumą, 
nesiskyrė pagal mirties riziką nuo tų, ku-
rios buvo labai aktyvios.

Tyrėjai daro išvadą, kad mirtingumo 
riziką sumažinti gali vidutiniškai aktyvus 
gyvenimo būdas. Ilgesnio gyvenimo pra-
sme visiškai nebūtina stipriai sportuoti.

Can Modest Exercise Help Older Women Live Lon-
ger? [Internet]. [cited 2013 Mar 1]. Available from: http://
www.medscape.com/viewarticle/771442

APSAUGANT NUO LŪŽIŲ 
PAGYVENUSIAS MOTERIS 
VITAMINO D IR CA PAPILDŲ 
NAUDA ABEJOTINA
Medicinos kolegijos Hustone (Texaso 

valstija, JAV) paskelbė metaanalizės duo-
menis apie vitamino D ir Ca naudą ir ri-
ziką, vartojant juos kaip prevencinę prie-
monę apsaugant moteris nuo galimų lū-
žių. Mokslininkai atliko dvi sistemines 
duomenų analizes (suskaičiavo visų iki 
šiol atliktų analizių rezultatus) ir nusta-
tė, kad nėra pakankamai duomenų, įro-
dančių vit.D ir Ca naudos, apsaugant pa-
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gyvenusias moteris nuo lūžių. Tai taikoma toms mote-
rims, kurios gyvena bendruomenėje ir yra pakankamai 
aktyvios. Moterims, gyvenančioms globos namuose, vi-
taminas D ir Ca lūžių prevenciniu požiūriu yra naudingi. 

Vartojant vitaminą D ir Ca visoms moterims yra ne-
didelė rizika susirgti inkstų akmenlige. 

New Guidelines: No Daily Vitamin D/Calcium Postmenopause [Inter-
net]. [cited 2013 Mar 1]. Available from: http://www.medscape.com/vie-
warticle/779883

SAIKINGAS ALKOHOLIO VARTOJIMAS GALI 
SUMAŽINTI FIBROMIALGIJOS POŽYMIUS 
Fibromialgija yra liga, kuri pasireiškia išplitusiais rau-

menų skausmais, nuovargiu ir bloga nuotaika.

Mayo klinikos tyrėjai tyrė 964 moteris, kurios daly-
vavo fibromialgijos programoje nuo 2001m. Jie suskirs-
tė jas į tris alkoholio vartojimo grupes. Pirmoji: mažiau 
kaip trys alkoholio vnt. per savaitę;  antroji: 3-7 alkoholio 
vnt. per savaitę ir trečioji: daugiau kaip 7alkoholio vnt. 
per savaitę. Moterys, kurios alkoholį vartojo saikingai, 
t.y. buvo antroje grupėje, jautė mažesnius fibromialgi-
nius skausmus ir jų gyvenimo kokybė buvo geresnė nei 
tų, kurios alkoholio vartojo labai mažai arba daug.

Fibromyalgia: Moderate Drinking May Ease Symptoms [Internet]. [cited 
2013 Apr 2]. Available from: http://www.medscape.com/viewarticle/780928

Valstybinė ligonių kasa: ką reikia žinoti perkant 
kompensuojamuosius vaistus

Valstybinė ligonių kasa (VLK) vis dar gauna klausi-
mų apie kompensuojamuosius vaistus – jų išrašymą 
ir pardavimą. Tai svarbu norintiems sutaupyti, juolab 
2013 m. kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos 
pagalbos priemonėms  skirta daugiau kaip 813 mln. li-
tų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biu-
džeto lėšų. 

Į DAŽNAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS ATSAKO 
KRISTINA GARUOLIENĖ, VLK VAISTŲ KOMPENSAVI-
MO SKYRIAUS VEDĖJA 

   
Kas gali išrašyti kompensuojamųjų vaistų? 
Ambulatoriškai gydomiems pacientams, apdraus-

tiems arba apsidraudusiems privalomuoju sveikatos 
draudimu (PSD), šeimos gydytojai ar gydytojai specia-
listai, dirbantys sutartis su teritorinėmis ligonių kaso-
mis sudariusiose gydymo įstaigose, gali išrašyti iš PSDF 
biudžeto kompensuojamų vaistų bei medicinos pagal-
bos priemonių. 

Ar skiriasi receptų išrašymo tvarka privačioje gydy-
mo įstaigoje?

Receptų išrašymo tvarka tiek privačioje, tiek viešo-
joje gydymo įstaigoje yra tokia pat – visos įstaigos laiko-
si tų pačių reikalavimų. Tačiau privačioje gydymo įstai-
goje,  nesudariusioje sutarties su teritorine ligonių ka-
sa (TLK), dirbantys gydytojai išrašyti kompensuojamų-
jų vaistų negali.  

Ar kompensuojamieji vaistai, medicinos pagalbos 
priemonės išrašomi ant recepto blankų? 

Kompensuojamieji vaistai, medicinos pagalbos prie-

monės pacientams išrašomi tik kompensuojamųjų vais-
tų pasuose. Šiuos pasus pacientams išduoda gydymo įs-
taigos, sudariusios sutartis su TLK. Gydantis gydytojas 
turi pasirūpinti, kad prireikus pacientas gautų šį pasą. 

Kokie vaistai kompensuojami? 
Kompensuojamos ne visų vaistų, o tik tų, kurie yra 

įrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti są-
rašą (A) ir Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B), įsigiji-
mo išlaidos. Kompensuojamosios medicinos pagalbos 
priemonės įrašomos į atskirą Kompensuojamųjų medi-
cinos pagalbos priemonių sąrašą (C). Šiuos sąrašus žino 
gydytojai ir jais naudojasi išrašydami vaistus ar medici-
nos pagalbos priemones. 

Ar kompensuojama visa vaisto kaina? 
Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, kompen-

suojama ne visa, bet vadinamoji bazinė vaisto kaina. Ba-
zinė kaina yra mažmeninės kainos, už kurią vaistai par-
duodami vaistinėje, dalis. Ši dalis ir gali būti kompen-
suojama 100, 90, 80 ar 50 procentų. Daugelis pastebė-
jo, kad ir už 100 proc. kompensuojamuosius vaistus tuo 
pačiu bendriniu pavadinimu tenka primokėti. To priežas-
tis – skirtumas tarp vaisto mažmeninės ir bazinės kainos 
dalies, kuri atitinka nustatytą kompensavimo dalį (100, 
90, 80 ar 50 procentų). 

Pavyzdžiui, vieną vaistą su ta pačia veikliąja medžia-
ga gamina trys gamintojai, vaistinėje jų kainos skirtin-
gos. Tačiau jiems apskaičiuota vienoda bazinė kaina – 
37,95 lito. Ši lentelė (žr. 4 p.) parodo, kaip skaičiuojama 
vaisto bazinė kaina ir paciento priemoka, jei tas pats 
vaistas kompensuojamas pagal skirtingus kompensa-
vimo dydžius.

VLK prie SAM informuoja
2013 m. balandžio 24 d. 
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Tad pacientas, patariamas gydytojo ir vaistininko, iš 
analogiškų vaistų visuomet gali pasirinkti tą, kurio prie-
moka mažesnė. 

Beje,  VLK interneto svetainės  skyrelyje  Vais-
tų ir medicinos pagalbos priemonių kainų paieška 
(http://195.182.66.169:8080/idrug-public-app/search
.0;jsessionid=6cc546714a9765008870f2156b84) gali-
ma sužinoti, kiek kainuos reikalingi kompensuojamieji  
ir nekompensuojami vaistai. Vaistų kainų paieškos infor-
macinėje sistemoje visais atvejais nurodomos didžiau-
sios galimos vaistų kainos vaistinėje. 

Ką pacientui turi pasakyti gydytojas, išrašantis kom-
pensuojamuosius vaistus ir juos išduodantis vaistinin-
kas?

Gydytojas, taip pat ir vaistininkas, turi informuoti pa-
cientą apie Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kai-
nyne įrašytų to paties bendrinio pavadinimo vaistų kai-
nas bei jiems nustatytas priemokas, t.y. paaiškinti, kad 
to paties vaisto kainos gali skirtis, o kaina priklauso nuo 
gamintojo nustatytos kainos. Kad būtų paprasčiau tai pa-
daryti, kiekvienoje vaistininko darbo vietoje yra įreng-
ti monitoriai. Monitoriaus pirmoje eilutėje turi būti nu-
rodomas pigiausias (už kurį primokėti pacientui reikė-
tų mažiausiai) kompensuojamasis vaistas ar pigiausia 
medicinos pagalbos priemonė, brangesnieji išvardijami 
žemiau – paciento priemokos dydžio didėjimo tvarka.

Pacientui svarbu žinoti, kad visose vaistinėse turi bū-
ti pigiausių to paties bendrinio pavadinimo grupės vais-
tų, esančių didmeninės prekybos rinkoje. Vaistinėms pri-
valu turėti visų vaistų, įrašytų į  Vaistinėje būtinų turėti 
kompensuojamųjų vaistų sąrašą, kuriame yra kraujospū-
dį mažinantys, skausmą malšinantys, širdies veiklą geri-
nantys vaistiniai preparatai, taip pat vaistai kvėpavimo 
sistemos ligoms gydyti, antibiotikai infekcinėms ligoms 
gydyti ir kiti dažniausiai pacientams skiriami kompen-
suojamieji vaistai, kurių priemoka būtų mažiausia. Kei-
čiantis Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynui, 
koreguojamas ir Vaistinėje būtinų turėti kompensuoja-
mųjų vaistų sąrašas.

Kokiam laikotarpiui gali būti išrašyti kompensuo-
jamieji vaistai? 

Gydantis gydytojas turėtų paaiškinti, kad pirmą kartą 
ligoniui, kuriam nustatyta lėtinė liga, vaistų išrašoma iki 
1 mėnesio gydymo kursui (vaistai gali būti išrašomi vie-
nai ar kelioms dienoms). Tik įsitikinus, kad vaistai veiks-
mingi, galima skirti iki 3 mėn. trunkantį gydymo kursą 
(išskyrus narkotinius ir psichotropinius vaistus, jie ski-
riami trumpesniam laikotarpiui). Šie ligoniai vieno ap-
silankymo metu gali gauti (pacientui pageidaujant) ne 
vieną kompensuojamųjų vaistų ar  medicinos pagalbos 
priemonių receptą, o tris. Tai yra ligonio vartojamus vie-
no pavadinimo vaistus gydytojas gali išrašyti trijų mėne-
sių gydymui ant trijų atskirų receptų blankų – kiekviena-
me recepte išrašyti vienam mėnesiui reikalingą vaistų ar 
medicinos pagalbos priemonių kiekį. Tokia tvarka – tai 
palengvinimas  tiems pacientams, kuriems vienu kartu 
sumokėti keliems mėnesiams reikalingų kompensuoja-
mųjų vaistų priemoką sunku, o kas mėnesį kreiptis į gy-
dytoją dėl vaistų išrašymo taip pat keblu. 

Sergantiesiems kitomis (ne lėtinėmis) ligomis kom-
pensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių 
vienu kartu gydytojas gali išrašyti vienam mėnesiui, jei 
liga ūmi –  7 dienų gydymo kursui. 

Pabrėžtina, kad gydytojas, išrašydamas kompensuo-
jamųjų vaistų,  privalo atsižvelgti į dozuočių originalio-
je pakuotėje skaičių, nurodytą Kompensuojamųjų vais-
tų bazinių kainų kainyne. 

Kiek dienų galioja vaistų receptai? 
Gydytojų išrašyti receptai galioja:
a) kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagal-

bos priemonių – 10 dienų, įskaitant recepto įsigalioji-
mo dieną; 

b) kiti receptai: 
• narkotinių vaistų – 5 dienas, įskaitant recepto iš-

rašymo dieną;
• kitų vaistų – 30 dienų, įskaitant recepto išrašy-

mo dieną.
• su žyma „Ilgalaikiam gydymui“– 180 dienų, įskai-

tant recepto išrašymo dieną.
Konkrečiu atveju apie recepto galiojimo laiką spren-

džia gydytojas, nurodydamas jį recepte. Šie receptų ga-
liojimo terminai pastaruoju metu nesikeitė. 

Vaisto pavadinimas Vaisto mažmeninė kaina (Lt) Vaisto bazinė kaina (Lt) 100 proc. 90 proc. 80 proc. 50 proc. 
Vaistas abc1 40,23 37,95 37,95 34,15 30,36 18,07
Pacientas primokės už vaistą abc1 (Lt) 2,28 6,08 9,87 22,16
Vaistas abc2 46 37,95 37,95 34,15 30,36 18,07
Pacientas primokės už vaistą abc2 (Lt) 8,05 11,85 15,64 27,93
Vaistas abc3 50 37,95 37,95 34,15 30,36 18,07
Pacientas primokės už vaistą abc3 (Lt) 12,05 15,85 19,64 31,93

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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Gydytojai asmeniškai atsako už išrašytus ir parašu 
bei asmeniniu spaudu ar gydytojo tapatybę patvirti-
nančiu lipduku patvirtintus receptus. Pasibaigus recep-
tų galiojimo laikui, vaistai nebeišduodami. Tuomet vėl 
reikia kreiptis į gydytoją, kad šis pakartotinai parašytų 
naują receptą. Be to, kad vaistininkas galėtų parduoti 
vaistą, receptas turi būti užpildytas be klaidų, jame ne-
turi trūkti reikiamų duomenų. Jei receptas išrašytas ne-
teisingai, jis negalioja. 

Kartais gydymo įstaigos liepia susimokėti už kokias 
nors paslaugas. O ar reikia mokėti už recepto perra-
šymą? 

Už recepto perrašymą mokestis neturi būti imamas. 
Ką daryti pametus  kompensuojamųjų vaistų pasą? 
Sugadinus, pametus kompensuojamųjų vaistų pasą 

taikytinos tam tikros priemonės. Juk kompensuojamųjų 
vaistų pasas – dokumentas, savo svarba prilygstantis pi-
liečio pasui, valstybinio socialinio draudimo ar pensinin-
ko pažymėjimui. Šį griežtos apskaitos dokumentą gauna 
tik privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti gyven-
tojai, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumen-
tą. Kompensuojamųjų vaistų pasas ne tik leidžia vesti 
kompensuojamųjų vaistų išrašymo, išdavimo apskaitą 
bei kontrolę, bet ir padeda subalansuoti, tvarkingai pa-
naudoti tas lėšas, kurios skiriamos gyventojų gydymui.

Pagal teisės aktus, jei apdraustasis negrąžina senojo 
kompensuojamųjų vaistų paso arba grąžina sugadintą 
taip, kad negalima nustatyti pagal jį išduotų kompensuo-
jamųjų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių, nauja-
sis kompensuojamųjų vaistų pasas išduodamas tik ap-
draustajam sumokėjus 50 litų. Išimtys gali būti taikomos 
tik asmenims, pateikusiems kompetentingos institucijos 
pažymą apie kompensuojamųjų vaistų paso praradimą 

dėl trečiųjų asmenų neteisėtos veikos ar dėl stichinės 
nelaimės (smarkios audros, upės potvynio, žaibo ir kt.) – 
šiuo atveju mokami 3 litai. Pavyzdžiui, jei kompensuoja-
mųjų vaistų pasą pavagia, dėl  jo vagystės reikia kreiptis 
į policiją, kuri išrašytų pažymą apie įvykį. Pažymą patei-
kus gydymo įstaigoje, išduodančioje kompensuojamų-
jų vaistų pasus,  tektų sumokėti tik kompensuojamųjų 
vaistų paso keitimo mokestį – 3 litus.

Apdraustasis, kurio kompensuojamųjų vaistų pasas 
sugadintas iš dalies, t. y. galima nustatyti kompensuo-
jamųjų vaistų paso ir jame įklijuotų receptų numerių 
seką, tačiau trūksta informacijos apie parduotus kom-
pensuojamuosius vaistus, gali kreiptis į TLK su pagrįstu 
prašymu dėl kompensuojamųjų vaistų pardavimo fakto 
patikrinimo. Jei TLK ekspertams atlikus patikrinimą ne-
nustatoma, kad dėl apdraustojo kaltės galėjo būti pa-
daryta žala PSDF biudžetui, už naują kompensuojamų-
jų vaistų pasą mokami 3 litai. Apdraustojo prašymą dėl 
kompensuojamųjų vaistų pardavimo fakto patikrinimo 
TLK išnagrinėja ne vėliau kaip per 15 dienų. 

Ar Europos Sąjungos (ES) šalių piliečiams, atvyku-
siems į Lietuvą, išrašomi kompensuojamieji vaistai? 

Lietuvai tapus ES nare, į Lietuvą atvykusiems ES ša-
lių piliečiams kompensuojamieji vaistai gali būti išrašo-
mi tik tuomet, jei jie yra drausti privalomuoju sveikatos 
draudimu šalyje, kur gyvena (tai taikoma ir ten draus-
tiems Lietuvos piliečiams) ir jei teikiama būtinoji medi-
cinos pagalba. Tuomet mūsų ligonių kasos pasirūpina, 
kad užsienio šalies ligonių kasos apmokėtų už tos ša-
lies apdraustųjų gydymą ir jiems išduotus kompensuo-
jamuosius vaistus. 

                      VLK RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIUS

Pacientų ištyrimui skiriama vis daugiau Privalomo-
jo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis atliekamų 
tyrimų naujausia įranga, tarp jų – kompiuterinės tomo-
grafijos, branduolinio magnetinio rezonanso ir kitų. Pa-
cientai, išgirdę apie galimybes išsitirti modernia įran-
ga nemokamai (t.y. apmokant PSDF lėšomis), neretai 
prašo gydytojų, kad paskirtų tokius tyrimus. Kokie ty-
rimai priskiriami brangiesiems? Kokia yra brangiųjų ty-
rimų, tarp jų – kompiuterinės tomografijos, kompen-
savimo tvarka? Kada šie tyrimai yra būtini ir kada gali 
būti žalingi sveikatai? Ar jų visada reikia?

Tyrimai modernia įranga: 
ar visada reikia kompiuterinės tomografijos? 

Į šiuos ir kitus klausimus atsako Kauno teritorinės li-
gonių kasos (TLK) Kontrolės skyriaus vedėja NIJOLĖ BI-
JANSKIENĖ ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
ligoninės Kauno klinikų Tomografijų skyriaus vadovas, 
gydytojas radiologas prof. SAULIUS LUKOŠEVIČIUS. 

Kokie tyrimai vadinami brangiaisiais tyrimais? Ko-
kiose įstaigose atliekami PSDF lėšomis apmokami kom-
piuterinės tomografijos tyrimai, ar daug jų atliekama?

Nijolė Bijanskienė. Prie brangiųjų tyrimų priskiria-
mi hemodializės, hiperbarinės oksigenacijos procedū-
ros, kompiuterinės tomografijos, magnetinio rezonan-
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so ir pozitronų emisijos tomografiniai tyrimai. Kompiu-
terinė tomografija Lietuvoje taikoma vis plačiau: 2012 
m. ir 2013 m. ligonių kasos sudarė sutartis su 44 gydy-
mo įstaigomis ir jų padaliniais dėl įvairių kompiuterinės 
tomografijos tyrimų. Kauno TLK veiklos zonoje (Kauno ir 
Marijampolės apskrityse) šias paslaugas 2012 m. ir 2013 
m. teikia 8 įstaigos, su kuriomis sudarytos sutartys dėl 
šių paslaugų apmokėjimo PSDF lėšomis. 2012 m. Kau-
no TLK sumokėjo už kompiuterinės tomografijos tyrimus 
38-ioms šias paslaugas suteikusioms gydymo įstaigoms. 

2012 m. Kauno ir Marijampolės apskričių gyvento-
jams atlikti 36 883 kompiuterinės tomografijos tyrimai 
ambulatorinėmis sąlygomis, o tai 1 797 tyrimų dau-
giau nei 2011 m. 2013 m. pirmąjį ketvirtį jau atlikti 9 
375 kompiuterinės tomografijos tyrimai ambulatorinė-
mis sąlygomis, t. y. 8 proc. mažiau, palyginti su tuo pa-
čiu laikotarpiu pernai.

Ar dažnai mediko darbe reikalingi radiologiniai ty-
rimai?

Prof. Saulius Lukoševičius. Šiais laikais jonizuojan-
čioji spinduliuotė naudojama gana plačiai: kaulų lūžių, 
plaučių, žarnyno ligų diagnostikai, prarytų daiktų nusta-
tymui ir t. t. Rentgeno nuotrauka reikalinga bet kurios 
srities gydytojui, juolab chirurgui, onkologui ar odonto-
logui. Kompiuterinė tomografija – vienas iš radiologi-
nių tyrimo metodų, kai naudojant rentgeno spindulius 
galime pamatyti organizmo vidinę struktūrą, jos pakiti-
mus. Kompiuterinė tomografija – tikslesnis tyrimas nei 
paprasta rentgeno nuotrauka, o magnetinio rezonanso 
tyrimas – daugeliu atvejų dar tikslesnis nei kompiuteri-
nės tomografijos tyrimas. Šiuos brangius tyrimus atlieka 
beveik kiekviena didesnė gydymo įstaiga. 2012 m. pa-
baigoje Lietuvos gydymo įstaigose buvo 66 kompiuteri-
nės tomografijos aparatai. Lietuvoje daugiausia tyrimų 
atliekama tiriant nervų sistemos bei sąnarių patologiją, 
mažiau – pilvo, krūtinės ląstos. Kiek ir kokių kompiute-
rinės tomografijos tyrimų atliekama, priklauso nuo ligo-
ninės profilio, pacientų kontingento, jų gydymo galimy-
bių ar radiologų, radiologijos technologų kompetencijos.

Ką patartumėte pacientui, kuris primygtinai reika-
lauja kompiuterinės tomografijos?

Prof. Saulius Lukoševičius. Daugėja atvejų, kai paci-
entai pageidauja kompiuterinės tomografijos tyrimo. 
Tačiau kiekvienam vertėtų pagalvoti, ar tikrai tokio ty-
rimo reikia. Juk kompiuterinės tomografijos metu gau-
nama nemaža apšvitinimo dozė. Apskaičiuota, kad vie-
nos pilnos pilvo kompiuterinės tomografijos metu pa-
cientas gauna tokią jonizuojančiosios spinduliuotės do-
zę, kokią gautų atlikus 250 paprastų rentgeno nuotrau-

kų! Dažniausiai kuo plonesniais pjūviais atliekamas ty-
rimas, tuo apšvitos dozė yra didesnė.

Neabejotina, tik gydytojas turi spręsti, ar pacientui 
reikalingas kompiuterinės tomografijos tyrimas.

Kuo gresia žmogaus sveikatai nemaža apšvitinimo 
dozė? Kokiems pacientams negalima atlikti magneti-
nio rezonanso ir kompiuterinės tomografijos tyrimų?

Prof. Saulius Lukoševičius. Pasaulyje ir Lietuvoje per 
kelerių metų laikotarpį apšvitinimo problema tapo itin 
aktuali. Kaip ir kitur, Lietuvos gydymo įstaigose kasmet 
atliekama vis daugiau kompiuterinės tomografijos tyri-
mų: 2009 m. – 178 398, 2010 m. – 189 806, 2011 m. – 
212 305 tyrimų (2012 m. oficialių duomenų dar nėra). 
Žmonės nė nežino, kad spindulių dozės, kurias žmogus 
gauna atliekant kompiuterinės tomografijos tyrimą, yra 
vienos didžiausių radiologinėje diagnostikoje.

Dozė priklauso nuo tyrimo trukmės, tiriamos vietos 
ir pan. Pavyzdžiui, tiriant juosmeninę stuburo dalį (ypač 
didesnio ūgio ir svorio pacientui), jos gali siekti net 10 
- 15 mSv; mažesnės dozės – apie 2,3 mSv – gaunamos 
kompiuteriniu tomografu tiriant galvą.

Pacientams patarčiau primygtiniai nereikalauti, kad 
gydytojas skirtų atlikti tyrimą kompiuteriniu tomogra-
fu ar magnetiniu rezonansu. Klauskite gydytojo, koks jo 
šalutinis poveikis. Gydytojas turėtų priminti, kad per di-
delė jonizuojančioji spinduliuotė gali išprovokuoti vėžį, 
skatinti genetinius pokyčius ir mutacijas, sukelti apsigi-
mimus ateities kartose. Gydytojas, skirdamas rentge-
no diagnostikos procedūrą, turi atsakingai įvertinti ty-
rimo naudą ir galimą žalą paciento sveikatai. Jei tai nė-
ra skubus atvejis, ir dar galima apseiti be šio tyrimo, gy-
dantysis gydytojas turėtų aptarti problemą su radiolo-
gu, paaiškinti situaciją pacientui ir parinkti optimalų ty-
rimo metodą.

Magnetinio rezonanso tomografijos aparatu negali-
ma tirti ligonių, kurių organizme yra metalo. Tai širdies 
stimuliatoriai ir defibriliatoriai, insulino ar kitų vaistų 
pompos, sąnarių protezai, metaliniai implantai ar ka-
butės po chirurginių operacijų, metalo skeveldros akyje.

Šie tyrimai netinka žmonėms, bijantiems uždarų pa-
talpų. Pastaruosius pacientus esant būtinybei tenka tir-
ti su narkoze.

Kompiuterinės tomografijos, kaip ir bet kurio rentge-
nologinio tyrimo, negalima atlikti nėščioms moterims (iki 
1-mo nėštumo trimestro pabaigos, kai formuojasi vai-
siaus organai), nes radiacinis laukas gali sukelti vaisiaus 
perkaitimą. Todėl, jei laukiatės kūdikio (ar tuo abejoja-
te), būtinai apie tai informuokite jus gydantį gydytoją 
ar gydytoją radiologą.

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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Atsargiai tyrimus rentgeno spinduliais reikėtų skirti 
ir vaikams, kurie jonizuojančiajai spinduliuotei yra jau-
tresni nei suaugusieji.

Kuriais atvejais kompiuterinės tomografijos tyri-
mas yra būtinas?

Prof. Saulius Lukoševičius. Kompiuterinė tomografi-
ja ar magnetinio rezonanso tyrimas būtinas, kai pacien-
tui reikia greitai nustatyti tikslią ligos diagnozę, kai yra 
planuojama chirurginė intervencija, kai po ūmaus su-
sirgimo pirmosiomis valandomis tenka gelbėti pacien-
to gyvybę, kai kitais diagnostikos metodais negalima at-
likti reikiamo ištyrimo ir t. t. Tai gali būti įvairios galvos 
smegenų-stuburo traumos, navikai, kraujotakos sutriki-
mai, ūminės pilvo-krūtinės ląstos kraujagyslių ligos, kau-
lų lūžimai, komplikuoti minkštųjų audinių ar vidaus or-
ganų pažeidimai. Kokį tyrimo metodą pasirinkti, spren-
džia paciento sveikatos būklę geriausiai žinantis gydan-
tis gydytojas, idealiausiu atveju – pasitaręs su gydytoju, 
radiologu, parenka ligoniui tinkamiausią tyrimo planą.

Pirmiausia kompiuterinė tomografija turėtų būti ski-
riama skubiosios pagalbos, reanimacijos skyrių pacien-
tams po sunkių galvos-nugaros smegenų traumų, epi-
lepsijos priepuolių, komplikuotų kaulų lūžimų, krauja-
gyslių užsikimšimo ar jų vidinės sienelės įplyšimo ir kt.

Pakartotinai kompiuterinė tomografija atliekama pa-
cientams, stebimiems dėl navikinių susirgimų, galvos 
smegenų, stuburo, krūtinės ar pilvo ligų.

Taigi, esant ypač sunkiai ūmiai patologijai kompiute-
rinės tomografijos vengti nereikėtų.

Ar ilgai reikia laukti eilėje, kai tyrimas būtinas?
Nijolė Bijanskienė. Ar tyrimą reikia atlikti nedelsiant, 

ar planine tvarka, sprendžia gydytojas, įvertinęs paci-
ento būklę. Jei gydytojas mato, kad būtina skubi pagal-
ba, kompiuterinės tomografijos tyrimai yra atliekami 
tą pačią dieną. Jei tai nėra būtinosios medicinos pagal-
bos atvejis, tyrimai atliekami planine tvarka. Priminsiu, 

kad pacientas, gavęs siuntimą, turi teisę pasirinkti, ku-
rioje įstaigoje bus atliktas šis tyrimas. Šiuo metu lauki-
mo trukmė skirtingose įstaigose yra nuo 1 iki 30 dienų.

Kokia yra kompiuterinės tomografijos bei magneti-
nio rezonanso tyrimo kompensavimo tvarka?

Nijolė Bijanskienė. Kompiuterinės tomografijos tyri-
mas, apmokamas PSDF lėšomis, atliekamas pacientams, 
turintiems antrinio ar tretinio lygio paslaugas teikiančio 
specialisto siuntimą. Siuntimą nemokamam tyrimui gali 
išrašyti specialistas, kurio teikiamos paslaugos yra kom-
pensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, tai yra įstaiga yra 
sudariusi sutartį su TLK dėl šio specialisto teikiamų pas-
laugų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis. Specialistai 
žino, kad siuntimas gali būti išduodamas pagal ligų bei 
indikacijų sąrašą (jame surašyta, kokiais atvejais taikomi 
iš PSDF biudžeto apmokami tyrimai). Tam tikrais atvejais 
yra nurodoma, kokie tyrimai pacientui turi būti atlieka-
mi prieš kompiuterinės tomografijos tyrimą.

Žinotina, kad magnetinio rezonanso tyrimui pacien-
tas siunčiamas tik tuomet, kai yra išnaudotos kitų tyri-
mų galimybės: kai kiti tyrimo metodai yra nepakanka-
mai informatyvūs ir būtina patikslinti ligos diagnozę.

Pasitaiko, kad gydytojai nepagrįstai skiria magnetinio 
rezonanso tyrimus, pavyzdžiui, šių metų sausio mėnesį 
Kauno TLK patikrinus vienos gydymo įstaigos siuntimus 
magnetinio rezonanso tyrimui paaiškėjo, kad iš 26 siun-
timų net 12 buvo nepagrįsti. Taigi gydytojams reikėtų la-
bai atsakingai įvertinti tyrimo poreikį ir neskubėti skir-
ti minėtų brangiųjų tyrimų. Jeigu pacientas, nepaisyda-
mas gydytojo vertinimo, vis dėlto pageidauja, kad jam 
būtų atliktas šis tyrimas, už tyrimą jis turės mokėti pats.

Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos  

Ryšių su visuomene skyrius

Šiuo įstatymu užtikrinamos vienodos automobilių 
statymo lengvatos skirtingose savivaldybėse gyvenan-
tiems neįgaliesiems. Įstatymas įsigalios nuo 2014 01 01. 

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, savivaldybės ta-
ryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vieti-
nes rinkliavas už naudojimąsi nustatytomis mokamomis 
vietomis. Kai kuriose savivaldybėse rinkliava netaikoma 
automobilių, pažymėtų neįgalių asmenų automobilių 
statymo kortele, vairuotojams, tačiau kitose ši rinklia-
va nustatyta. Įsigaliojus įstatymui visose savivaldybėse 

bus vienoda tvarka, pagal kurią vietinė rinkliava už au-
tomobilių, pažymėtų neįgalių asmenų automobilių sta-
tymo kortele, statymą savivaldybių tarybų nustatytose 
vietose automobiliams statyti nebus imama. 

Tokiu būdu bus užtikrintos visų neįgalių asmenų ly-
gios teisės.

GENOVAITĖ PALIUŠIENĖ
Neįgaliųjų reikalų departamento 

prie SADM direktorė

ŽINIA: 2013 05 14 Seimas priėmė Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymą 
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Kauno artrito bendrijos nariai buvo pamaloninti lite-
ratūrinėmis – muzikinėmis kompozicijomis, kurias  dova-
nojo lituanistė, knygnešės Felicijos Bortkevičienės vardu 
pavadintos Kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė.

Štai kelios mintys iš šių programų.
Pilietinės ir dvasinės nelaisvės sąlygomis ypač svarbu 

ŽMOGUS, jo pasiryžimas dirbti ir aukotis Tėvynei... Kęs-
tutis Genys – išskirtinis mūsų kultūros reiškinys.  Sovie-
tmečiu rašytos jo eilės turėjo sulaukti Atgimimo. Progra-
moje „Savo širdį, sueiliuotą Lietuvai, palikęs“ klausėmės 
Kęstučio Genio  poezijos, pasakojimo apie jo gyvenimo 
kelią, muzikos ir paties autoriaus  įskaitytų eilių iš kom-
paktinės plokštelės. K. Genio poezija buvo – ne protrū-
kis, bet logiškas žingsnis ir logiška širdyje nešiotų idealų 
išraiška. Turėti gyvąją Tėvynę, išėjusią iš sovietinės ne-
laisvės šv. Mergelės Marijos užtarimu... Gera būtų, kad 
mes visi turėtume tokį rūpestį, kuris sudarytų didžiulę 
jėgą saugant pačią Lietuvą, jos dvasią...

Popietę paskyrėm ir Justino Marcinkevičiaus atmi-
nimui. Jis savo kūryba gynė Tautos kultūrinę savimonę, 
skatino tautinę lietuvių savigarbą, žadino meilę gimta-
jai žemei, su Sąjūdžio vėliava į Lietuvą, tarsi į Pažadėtą-
ją žemę, mus vedė poetas...

Savo poemose jis norėjo lietuvius suburti į kumštį 
prieš nutautėjimą, socialinę ir politinę priespaudą... Tai, 
galima sakyti, nuolatinė lietuvio lemtis, kartais išaugan-
ti į sukilimą ar sąjūdį, kartais į dvasinę rezistenciją, į ty-
lią, atkaklią kovą dėl rašto, dėl išlikimo... Jei kiekvienas 
širdyje nešiotume nors po vieną jo eilėmis įprasmintą 
mintį ir kartotume ją sau lyg maldą, gyventi būtų gal ne 
sočiau, bet lengviau.

Kad niekada neišsektų 
tautiškumo versmės... 

Esame ir būsime siejami didžiausių vertybių Tiesos 
ir Laisvės. Laisvės - kaip vienintelės galimybės patiems 
kurti savo šiandieną ir ateitį. Laisvės – kaip ilgamečio pa-
sipriešinimo melui, prievartai, okupacijai... Juk laisvė – 
niekuo nepakeičiama vertybė.

Minėdami Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, mes turime 
pakankamai motyvų pamąstyti apie laisvę, savo protė-
vių politinę kultūrą ir jų drąsą, parenkant kelią mūsų tau-
tai... Buvo tik žodis. O juk tą žodį, paleistą į pasaulį ir į sa-
vo tautą, reikėjo vykdyti. Tad Violeta pasakojo apie as-
menybes, dešimtmečių ar net šimtmečių perspektyvoje 
gebančias paveikti mūsų tautos kultūros istoriją ir atei-
ties numatymą. Pažvelgė į mus iš ekrano net iš XIX amž. 
Simonas Daukantas ir Vincas Kudirka,  Jonas Basanavi-
čius. Prisiminti ir knygnešiai, ir daraktoriai, ir Maironis, 
ir Vaižgantas... Kiek dar daug vardų ir veidų turime pri-
kelti iš istorinės užmaršties, nes istorinės atminties po-
žymiai ir ženklai – tai laiko dabartis praeities didybėje.

Dėkojame poniai Violetai Bakutienei už padovano-
tas nuostabias, nepamirštamas akimirkas, už pabudin-
tus prisiminimus apie garsius mūsų protėvius – švie-
suolius, už sužadintą norą eiti asmenybės tobulėjimo 
keliu, už nuoširdų paskatinimą pamiršus ligą dirbti Tė-
vynės naudai.

Pirmininkė ALDONA PALIONIENĖ
                                                                              Kaunas                                                         

Vieną gegužės mėnesio dieną mūsų bendrijos nariai 
išsiruošė į Vilnių. Nutarėm aplankyti sostinę, Seimą ir su-
sitikti su Seimo nariu kauniečiu Kazimieru Starkevičiumi. 
Rytas buvo apniukęs, bet nuotaika puiki. 

Prie Seimo rūmų mus šiltai pasitiko LAA prezidentė 
Onutė Telyčėnienė.

Seimo narys K. Starkevičius nuoširdžiai bendravo su 
mumis, pakomentavo nūdienos aktualijas, vykstančias 
Seime, atsakė į mūsų klausimus ir   pakvietė  pratęsti 
susitikimą Kaune, tiksliau, Rokuose, jo puoselėjamame 
ūkyje.  Dar šią vasarą...

Apžiūrėjome Seimo rūmų Konferencijų sales, o vie-
na iš jų - Kovo  11-osios salė - itin sujaudino mus, pri-
mindama tuos mūsų ypatinguosius 1990-uosius metus.

Visai kitokius įspūdžius patyrėme apsilankę Taiko-
mosios dailės muziejuje A. Vasiljevo kolekcijos parodo-
je “Secesijos mada”. Joje pamatėme apie 100 unikalių 
secesijos stiliaus suknelių,daugybę aksesuarų iš šio gar-
saus mados kolekcionieriaus surinktos kolekcijos. Visos 
tos puošnios suknelės sukurtos garsiuose Europos ma-
dų namuose, dauguma jų rankų darbo, ir joms daugiau 

Po sostinės dangumi            
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kaip 100 metų...   
 Pakilę liftu į Gedimino kalną, pamojavome  žaviajam 

Vilniui... Iki kito pasimatymo... 
Visų Kauno bendrijos narių vardu dėkojame LR Sei-

mo nariui Kazimierui Starkevičiui už suteiktą mums ga-
limybę atvykti į Seimą, jo nuoširdumą ir paramą mums.

BIRUTĖ MOCKAITIENĖ
                                                                                         Kaunas

Tarmių metai, kaip nuostabu. Juk Lietuva tokia tur-
tinga tarmių, patarmių ir tiek daug šnektų. 

Kauno „Artrito“ bendrija nepraleido progos ir suor-
ganizavo tarmių šventę savo kolektyve. Dar niekada jo-
kiai šventei taip nesiruošė. Pirmiausia aptarė tarybos 
posėdyje. Vėliau buvo daug ruoštasi ir galvota, kaip įdo-
miau surengti pačią vakaronę. Nutarta, kad šventė tu-
ri įvykti gegužės mėn. 8d.  Gegužės mėn. 5 d. šventė-
me Motinos dieną.

Pirmininkė Aldona Palionienė paskelbė šventės pra-
džią. Bet pirmų pirmiausia labai gražiai paminėjo pra-
ėjusią Motinos dieną. Danguolė Visbarienė Motinoms 
padeklamavo  skirtų eilių.

Po iškilmingos dalies skambantis varpelis pakvietė vi-
sus prie stalų. Aukštaičiai, žemaičiai, sūduviai ir dzūkai  
susėdo už gausiai nuklotų stalų.  Kad šventė būtų links-
mesnė ir įdomesnė, dalyviai išsirinko vertinimo komisi-
ją. Mat labai norėjo būti vieni už kitus pranašesni. Bu-
vo išrinkti penki vertintojai. Ir ne bet kokie, o atstovau-
jantys kuriai nors tarmei. Pirmininkė Aldona Palioninė 
– aukštaitė, Birutė Mockaitienė – dzūkė, Leonidas Mi-
kalauskas – sūduvis, Anelė Zenkienė – žemaitė, Danutė 
Uleckienė – sūduvė. Vertintojams buvo prisegti ženkliu-
kai, įgaliojantys sąžiningai vertinti varžybas. Salėje sto-

Tarmių šventė 

vėjo keturi stalai: aukštaičių, žemaičių, sūduvių ir dzū-
kų. Ant stalų puikavosi užrašai, kuriai tarmei kuris stalas 
priklauso. Todėl šventės dalyviai nepaklydo ir kiekvienas 
sėdo prie savo stalo. Stalai buvo gausūs atsineštinėmis 
vaišėmis ir ne bet kokiomis, o tos tarmės nacionaliniais 
valgiais. Taigi vertinimo komisijai teko paplušėti iš pe-
ties, kad teisingai įvertintų ir atskirus patiekalus, ir stalų 
serviravimą. Visi stalai vieni kitiems nenusileido. Vertini-
mo komisija apdovanojo kiekvieną stalą - gavo po šakotį.

Šventė nesibaigė, susirinkusieji dainavo tarmiškas 
dainas, skaitė monologus, tarmiškus pasakojimus, skai-
tė laikraščius žemaičių kalba.  Tautodailininkės pristatė 
savo rankų darbelius, atvirukus, kilimėlius. Viena dzūkė 
patiesė kilimą, sukomponuotą iš vyriškų kaklaraiščių ir 
pavadino „Marcinkonių miškas“. Tas miškas, į kurį vasa-
rą eina grybauti. Šventė tesėsi, atrodė nebus pabaigos. 
Visi šventės dalyviai buvo gausiai apdovanoti suvenyrais 
ir kitokiomis dovanėlėmis. 

STANISLAVA MORKŪNIENĖ
Kaunas

G Y V E N I M A S  I R  A R T R I T A S
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Šiaulių Artrito draugijos „Artis“ narės eiliniame val-
dybos posėdyje aptarė 2013metų sausio –balandžio 
mėnesiais nuveiktus darbus ir numatė darbų planą iki 
metų pabaigos.

Sausio mėnesį suorganizuota tradicinė Naujųjų Me-
tų popietė su  J.E. Šiaulių Vyskupu Eugenijumi Bartuliu.

Vykdant Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems ben-
druomenėje projektą „Judėk ir sveik“ tris mėnesius vy-
ko paskaitos-seminarai, šiaurietiško ėjimo užsiėmimai 
vyksta 2 grupėse, dalyvauja 21 narys. Vadovės Liongi-
na Grietnickienė ir Adelė Masiulienė. Muzikos terapija 
– ansamblio „Artis“ repeticijos, koncertai. Vadovė Bro-
nė Kuprienė.

Balandžio mėnesį pravestas seminaras „Padėk sau“.
Seminaro instruktorės Zita Vaičiulytė, Irena Norman-
tienė.

Balandžio 12d. surengtas koncertas miesto visuo-
menei – dovana Šiauliams Saulės mūšio 777 metinėms 
paminėti. Koncerte dalyvavo devyni miesto ir regiono 
kolektyvai.

Ženkli Darbščiųjų rankų būrelio veikla.Užsiėmimus 
veda Irena Normantienė  ir Irena Gaidamavičienė.

Gegužės 2 d. įvyko popietė, skirta Motinos dienos 
šventei. Išklausytos šventos mišios Šiaulių Katedroje.Po 
mišių – popietė, draugijos narių susitikimas su J.E. Šiau-
lių Vyskupu Eugenijumi Bartuliu.

Numatyta veikla vasaros laikotarpiui. Birželio 5d. – 
renginys Gamtos apsaugos dienai paminėti prie Talkšos 
ežero. Programoje viktorina „Ar žinai – kaip?“(rūšiuoti 
šiukšles, taupyti gamtos išteklius, tausoti aplinką ir t.t). 
Kviesimės miesto savivaldybės tarnautojus, atsakingus 
už miesto tvarką ir švarą. „Madų šou“ - iš antrinių žalia-
vų (plastiko, taros, šiukšlių maišų, popieriaus ) siūsime 
rūbus, gaminsime vazas, gėles ir kita. Ragausime karei-
viškos košės.

Birželio –liepos mėnesiais 21 draugijos narys lanky-
sis SPA “Impuls“ baseine.

Liepos mėnuo-ekskursijų metas. Keliausime į Pakruo-
jo dvarą, Naisius, Palangą.

Rugpjūčio 1d. – koncertas miesto visuomenei amfite-
atre “Draugystės dainų vainikas“. Projektas finansuotas  
Savivaldybės Kultūros skyriaus, tęstinis.Koncertuos an-
samblis „Artis“ su mieste gyvenančių tautinių mažumų 
meniniais ansambliais. Dalyvaus rusų, baltarusių, arme-
nų, romų ir kiti meno kolektyvai. Numatome pakviesti 
Akmenės ir Rokiškio bendrijų kolektyvus.

Ruduo – sveikatos stiprinimo mėnuo. Rugsėjo pirmą 

Darbai, darbai, darbai…    ketvirtadienį rinksimės į paskaitas. Vyksime į Platelius, į 
sodybą „Nova Vita“, išklausysime paskaitas, paragausi-
me vegetariškų valgių.

Spalio mėnesį paminėsime Pasaulinę artrito dieną.
Lapkritį išklausysime paskaitą „Judėjimas be traumų 

– ilgo gyvenimo garantas“. 
Gruodį skirsime Adventui ir susikaupimui. Šiaurietiš-

kas vaikščiojimas ir muzikos terapija (ansamblio veikla) 
vyks ištisus metus.

TERESĖ ANDRIUŠKAITĖ
                                                                                      Šiauliai

Ilga šių metų žiema visiems nusibodo.Net saulutė 
per debesų sluoksnį viena akele pasižiūrėjusi vėl pasi-
slėpdavo.

Šiaulių artrito draugijos “ARTIS” ansambliečiai rin-
kosi į repeticiją - o lauke slidu, šlapia... Visi pyko ant 
žiemos išdaigų…

Ir tada ansamblio seniūnė Rūta Grigaliūnienė pasiū-
lė: "Jei žiema nesiruošia išeiti - pasikvieskime pavasa-
rį". Kaip tarė, taip ir padarė. Balandžio 12 dieną sukvietė 
būrį bendraminčių dainininkų ir suruošė koncertą “Pa-
vasaris – draugystė – daina”. 

Šventėje dalyvavo ansambliai iš Šiaulių regiono: Ra-
dviliškio neįgaliųjų draugijos moterų ansamblis "Gabi-
ja" (vadovė Roma Apšegienė), Pakruojo rajono Stačiū-
nų moterų vokalinis ansamblis "Nostalgija"(vadovas Ro-
mas Sitavičius), Panevėžio rajono Šilagalio kultūros cen-
tro ansamblis (vadovas Jonas Mališauskas), Šiaulių rajo-
no Kužių moterų vokalinis ansamblis "Ringuva"(vadovė 
Irena Lipinskienė ) ir Šiaulių miesto NVO ansambliai - 
širdininkų "Širdies melodijos" (vadovė Birutė Petrėnie-
nė), žmonių su negalia "Židinys" ir  pagyvenusių žmonių 
asociacijos "Rudenėlis" (vadovė Nijolė Karalienė), Rėky-
vos bendruomenės “Radasta” (vadovas Juozas Mockus).

Per kraštus liejosi gera nuotaika, skambėjo dainos, 
šmaikštūs posmai. Žiūrovai plojo, trepsėjo, lingavo ir vi-
saip varė žiemą ir kvietė pavasarį. Buvo karšta ir sma-
gu. O ryte - s t e b u k l a s. Pradėjo tirpti sniegas ir  le-
dai. Atėjo pavasaris.

Šią nuotaikingą šventę artrito draugija  “ARTIS” skyrė 
miesto jubiliejui - 777 Saulės mūšio metinėms.

Kaip "ARTIS" pavasarį kvietė

Šiaulių artrito draugijos "ARTIS" kolektyvą paminėti 
Motinos dieną pakvietė Akmenės krašto artrito bendri-
ja.Tai mūsų pirma pažintis su bendraminčiais kaimynais.

Kviečia nauji draugai

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



11

Į šventę vyko draugijos ansamblis "ARTIS" ir valdy-
bos nariai. Buvome maloniai nustebinti labai gražiai or-
ganizuotų renginių.

Bendrijos pirmininkė Onutė Pivorienė pasikvietė 
Papilės,Ventos ir Akmenės nevyriausybinių organiza-
cijų ansamblius ir Akmenės muzikos mokyklos auklėti-
nius bei dėstytojus.

Prisistatydami mes papasakojome apie savo drau-
gijos veiklą, ateities planus, apie gražų Lietuvos artrito 
asociacijos bendravimą ir LAA vadovų paramą draugi-
jai. Padovanojome LAA žurnalų “Artritas”, savo draugi-
jos  lankstinukų, knygą apie Šiaulius.

Ansambliečiai atliko savo programą, Bronelės Kuprie-
nės ir Aldonos Šašienės duetas padainavo savo kūrybos 
dainas. Buvome labai šiltai sutikti. Renginys buvo nuo-
taikingas ir įdomus.

Pasižadėjome artimai bendradarbiauti, keistis patirti-
mi. Pakvietėme atvykti pas mus kartu paminėti Pasaulinę 
artrito dieną.

Motina, tarsi angelas apgaubia mus nuo pat gimimo 
ir saugo visą gyvenimą.

Motinas mes matome, girdime, jaučiame netgi tada, 
kai jos vėl virsta angelais.

Kupini gražių minčių apie Motinas Šiaulių artrito 
draugijos „Artis“ nariai po šv. mišių, kurias aukojo J.E. 
Šiaulių Vyskupas Eugenijus Bartulis Šiaulių Katedro-
je, rinkosi į popietę, skirtą Motinos dienai. Ši tradicinė 
šventė jau dešimtus metus sukviečia mus prie arbatos 
ar kavos puodelio. Bendraujame su J.E. Vyskupu Euge-
nijumi Bartuliu, prisimename, kalbame apie kiekvie-
nam brangiausią žmogų –Motiną, skiriame jai gražiau-
sius posmus, dainas.

Šventę pradėjo draugijos pirmininkė Teresė Andriuš-
kaitė žodžiais apie motinos svarbą mūsų gyvenime. J.E. 
Vyskupas palaimino susirinkusius, pakvietė maldai, skir-
tai Motinoms. Programėlę, skirtą Motinos dienai pami-
nėti, atliko ansamblis „Artis“. Savo kūrybos eiles Moti-
nai skaitė Bronislava Taraškevičienė, Stanislava Čepulie-
nė, Ona Daugirdienė ir kitos draugijos narės. Su 80-uo-
ju gimtadieniu pasveikinome Danutę Ratkienę.  

Draugijos moterys surengė savo rankdarbių parodė-
lę. Džiugino akį ir stebino išmone ir darbštumu Nijolės 
Paskočinienės, Sofijos Kasperavičienės, Adelės Masiulie-
nės, Irenos Normantienės darbai,  vaišių stalą puošė An-
gelios Mykolaitienės puokštės, kitų moterų rankomis su-
kurti įvairūs popieriaus lankstiniai  (gulbės, vazos, gėlės).

Pasveikinome ansamblio Bronės Kuprienės ir Aldonos 

Motinoms

Šašienės duetą, savos kūrybos dainų ir muzikos konkurse 
laimėjusį du prizus už originalumą ir žiūrovų simpatijas.

Skambėjo dainos, jau tapusios tradicinėmis, prisi-
minėme močiučių ir motinų dainuotas dainas. Skirstė-
mės tarsi pakylėti, dvasiškai pagražėję.Ilgai negalėjo-
me išsiskirti...

RASMA  ČESNAUSKIENĖ 
Šiauliai

Už Jų gyvybės eliksyrą,
Kurio dėka vaikai iš dausų 
pabyra.
Nusilenkime žemai, žemai,  
kaip prieš Aukščiausią,
Širdies balso išklausę,

Malda už motinas, 
išėjusias ir gyvas             

Surinkę žodžius gražiausius
Į savo maldas įtraukim...
Tegul Motinos vardas 
niekada neblės - 
Jį angelai sparnais apglėbs...

BRONISLAVA 
TARAŠKEVIČIENĖ

Šiauliai

Sveikatingumo metais „Artrito“ klubas irgi tikisi su-
aktyvinti veiklą, apie tai buvo kalbama ataskaitiniame 
susirinkime, kuris įvyko 2013 metų balandžio 24 dieną. 
Išklausytos tarybos pirmininkės Janės Rinkevičienės ir 
revizijos komisijos pirmininkės Nijolės Budginienės me-
tinės ataskaitos. Klubo pirmininkė pažymėjo, kad  per 
2012 metus nuveikta daug darbų- įsikūrėme naujose 
patalpose, savo lėšomis jas suremontavome. Už tai dė-
kingi tarybos nariui Vladui Prieskieniui ir jo pagalbinin-
kėms Reginai Kasparavičienei, Bronei Merkininkienei, 
Aldonai Butkauskienei ir kitiems. Įgyvendinome du pro-
jektus, sukūrėme jaukią aplinką. 

Klubiečius vienija bendras tikslas – gyventi sveikai, 
gauti patirties paslaugų kovojant su liga.  Džiaugiamės 
vis stiprėjančia Lietuvos artrito asociacijos organizaci-
jų bendryste, respublikiniais renginiais.  Pirmininkė vi-
siems palinkėjo stiprybės, kovojant už savo sveikatą. Už 
šiltą draugystę dėkojo Teofilei Lingienei, Anelei Majaus-
kienei, Simui Bairašauskui  ir centro, kuriame įsikūrėme, 
bendruomenės vadovei.  

Klubo pirmininkės pavaduotoja, projektų vykdytoja  
Romutė Udrakienė padėkojo klubo nariams už palaiky-
mą sunkiu metu.  Juk žmonės  labai skirtingi,  tad ir tas 
pačias ligas jaučia skirtingai, gydyti jas turi nevienodai. 
Liga – tai ženklas, kad būtina keistis. Kartais pagalbinin-
kus į savo gyvenimą įsileidžiame tik tada, kai jau nebe-
sugebame sau padėti. Todėl ir mūsų vykdomi projektai 

Ateitį kuriame patys         
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pavadinti „Eikime kartu“, „Padėk sau“,  kurie už kitokį po-
žiūrį į žmogų, į jo ligą, už raginimą pažinti savo ligą, mo-
kytis su ja gyventi. Turėdami informacijos apie savo ligą, 
bendraudami su likimo draugais, savo nelaimę ligoniai 
pakelia daug lengviau nei užsisklendę savyje. 

Susirinkime pasisakė Zita Bekešienė, Anelė Majaus-
kienė, Angelė Stravinskaitė, Simas Bairašauskas ir kiti. 
Jų kalbose skambėjo žodžiai - mūsų centro, ypač klubo, 
durys atviros visiems. Bendraujame su centro lankyto-
jais, klubas renkasi į užsiėmimus, temines popietes ir ra-
gino nebūti egoistais, pagalvoti apie tai, kas geriau jūsų 
draugui,  mylimam žmogui.

Klubo revizijos komisijos pirmininkė Nijolė Budginie-
nė  perskaitė  finansinės revizijos aktą. Klubo veikla įver-
tinta gerai, pažeidimų nerasta. 

Šiandieną klubo tradicijas, istoriją ir organizacijos 
ateitį kuriame patys. Kiekviena ateinanti diena tokia tra-
pi, reikalaujanti kasdieninių pastangų. Svarbiausia – ne-
reikia pamiršti, kad ir pasiligojęs žmogus, kaip ir sveika-
sis, turi jausmus, norus, savus poreikius, net savo nuo-
monę. Jis turi nuostabų ir tik jam būdingą vidinį pasaulį.

Visuomeninės veiklos man reikia, jos reikia ir mano 
draugams. Mums patinka, kad galime  būti naudingi ki-
tiems, galime realizuoti save, savo mintis, idėjas. Užsi-
imdami visuomenine veikla jaučiamės labai gerai. Taip, 
kartais būna nusivylimų, nepasisekimų, bet visa tai tik 
daro žmogų stipresnį. 

Šiandieną norėčiau pasidalinti mintimis apie  Aly-
taus kubo „Artritas“ neįgaliuosius, apie tuos, kurie įkūrė 
ir daugelį metų atidavė šiai visuomeninei organizacijai. 
Klubo vaidmuo labai svarbus, nes jo dėka prasidėjo do-
mėjimasis artrito ligomis ir noras viską žinoti. Sėdėdami 
ir  nieko neveikdami,  o tik laukdami kažkieno malonės, 
nieko nepasiektume.  Klubas suteikė galimybę gerinti 
gyvenimo kokybę,  spręsti iškilusias problemas.  Mūsų 
veikla labai įvairi: nuo švietėjiškos, mokomosios,  kultū-
rinės, fizinio aktyvumo iki paprasto bendravimo.

Ateina toks metas mūsų gyvenime, kai norisi padary-
ti gerą darbą tiesiog taip – be atlygio ir ypač tiems žmo-
nėms, kurie yra likimo nuskriausti ir  galbūt silpnesni 
už tave. Tokį gerumo kelią  prieš daugelį metų pasirin-
ko klubo įkūrėjai Danutė Mazėtienė, Janė Rinkevičienė, 
Aldona Butkauskienė, Teresė Antanaitienė, Janina Ru-
seckienė, Anelė Majauskienė, Bronė Merkininkienė, Si-
mas Bairašauskas, Genė Mikalauskienė ir daugelis kitų. 
Gaila, kad retai matome pasitraukusias iš aktyvios vei-

Mokame eiti kartu            

klos mūsų narius Silviją Tamulionienę, Liną Sviderskie-
nę, Eleną Lizdenienę ir kitus. 

Šiandieną išskirsiu kelias moteris, kurios klubui do-
vanojo žinomumą, gerą vardą. Tai mūsų  Aldona But-
kauskienė- klubo finansų „ministrė“, suprantanti, už-
jaučianti, pamokanti, padedanti visose gyvenimo situa-
cijose, nors ir pati sveikata pasigirti negali.  Danutė Ma-
zėtienė dažnai sako: „Norint padėti kitiems, reikia pati-
krinti save – ar esi stipri. Juk į klubą susirenka pasiligoję 
nariai su pačiomis sudėtingiausiomis negaliomis. Labai 
žeidžia pikti žodžiai, visi juos ilgiausiai  prisimena. Savo 
veiklą  suprantu kaip pagalbą. Teresė Antanaitienė - gy-
venimo mokytoja,  tikras draugas. Ji yra viena iš įtakin-
giausių asmenų mūsų klube. Kartais mes galime su ja ir 
pasiginčyti, bet tai netrudko bendram darbui, jos patir-
tis mums reikalinga. Mūsų klubo darbštuolė Bronė Mer-
kininkienė – visų mūsų konkursų dalyvė, mūsų aplinkos 
puoselėtoja, naujo klubo būsto tvarkytoja, nusipelniusi 
pačios didžiausios pagarbos. Labai smagu, kad ji turi ir 
pagalbininkių, kurias vadiname klubo širdimi. 

Gyvenimo iššūkį priėmę kaip dovaną žengiame nau-
jų patirčių keliu. Juk didelis gėris susideda iš mažų, kas-
dieninių, su meile dovanojamų gerų veiksmų, minčių ir 
žodžių. Kviečiu ir toliau eiti kartu.

ROMUTĖ UDRAKIENĖ
Alytus

Kartu  su  šiltais  pavasariniais saulutės  spinduliais  
2013. 04. 12 d.  Rokiškyje į   ,,Artrito‘‘  klubą  susirinko  
didelis  pulkas  poezijos  mylėtojų. Tai  mūsų  klubo  na-
riai poetai Danutė  Mažeikienė,  Janina  Kazickaitė,  skai-
tovės  Elena  Pestinytė, Taisa  Pajarskienė. Klubo  ,,Vai-
vorykštė‘‘ dalyviai: Vladas Liolys, Stasė  Junokienė,  Aly-
tė  Kazlauskienė  ir  Jonas  Driskius.

Iš  poetų  lūpų  girdėjome gražius  žodžius  apie  gim-
tinę, pavasarį, sugrįžtančius paukščius,  apie meilę  mo-
tinai. Daug  eilėraščių  buvo  skaitoma  mūsų  krašto  tar-
me, o Danutė  Mažeikienė paskaitė eilėraštį,  kuriame  
kiekvienas  žodis  prasideda raide  p.

Ansamblio  ,,Šypsena‘‘  moterys,  pasipuošusios  iš-
kilmingomis  suknelėmis,  atliko  keletą  romansų. Prie  
arbatos puodelio  skambėjo daug liaudies  dainų,  ku-
rias  dainavo beveik  visi  susirinkusieji.

Atsisveikindami   visi  džiaugėsi  ir dėkojo  už  dva-
singą  renginį,  kuriame  dalyvavo daugiau  negu  pen-
kiasdešimt  žmonių.  Išsiskirstėme  dvasiškai  pakylėti.

ALBINA BRAŽIŪNIENĖ
Rokiškis             

Poezijos ir romansų popietė  
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Judėjimas – nuo pat pirmųjų žingsnių šioje žemėje 
yra kiekvieno mūsų gyvenimo dalis. Deja, dabartiniame 
moderniajame technologijų pasaulyje mes labai daug 
sėdime: darbe, mokykloje, automobilyje, prie televizo-
riaus ar kompiuterio. Viso to pasekmės -  pablogėjusi 
gyvenimo kokybė, ligos ir vaistai, vaistai...

Vilniaus „Artrito“ bendrija jungia įvairiomis sąnarių 
ligomis sergančius žmones. Pažeistiems sąnariams labai  
svarbu ne tik medikamentinis gydymas, bet ir gydymas 
judesiu – kineziterapija.

„Geros sveikatos“ klubas įsikūręs Vilniaus universi-
teto ligoninės Santariškių klinikose. Jų kineziterapeutai 
organizuoja nemokamas mankštas. Gegužės mėn. 7-16 
dienomis Vilniaus „Artrito“ bendrijos nariai dalyvavo šia-
me projekte. Specialistų grupė įvertino  sveikatos būklę 
ir pravedė  5   mankštas Antakalnio poliklinikoje,  kurių 
metu išmokome savarankiškai ir taisyklingai atlikti pra-
timus. Visi atkreipėme dėmesį į labai kvalifikuotą ir su 
meile atliekamą kineziterapeuto darbą.

Dalyvių vardu dėkoju klubo organizatoriams, projek-
to vadovei Snieguolei, LAA Prezidentei O. Telyčėnienei 
už suteiktą galimybę pasimokyti, kaip efektyviai ir taisy-
klingai mankštintis sergant reumatoidiniu artritu.

SIGITA ZARAUSKIENĖ
                                                                               Vilnius 

Vertingos  pamokos 

Reumatoidinis artritas (RA) yra lėtinė sisteminė liga, 
kuriai būdingas sąnarių pažeidimas (skausmas, tinimas, 
sustingimas, o vėliau ir sąnarių griuvimas).

Sergantiesiems RA besitęsentis sinovitas, sąnarių ti-
nimas ir riboti judesiai dažnai sukelia sausgyslių, raiščių, 
sąnarių kapsulės tempimą, sąnarių stabilumo, raumenų 
masės ir jėgos sumažėjimą. Sergant RA, vienas didžiau-
sių negalios rizikos faktorių yra mažas fizinis aktyvumas. 

Tyrimais nustatyta, kad sergančiųjų reumatoidiniu 
artritu funkcinis aktyvumas sumažėja 6 kartus, dėl li-
gos kasdienė veikla sumažėja 4 kartus ir net 10 kartų 
dažniau sumažėja jų darbingumas, lyginant su sveikais 
asmenimis. Tuo tarpu atliekant fizinius pratimus, nega-
lią galima sumažinti 11-16 proc. Fizinis aktyvumas ser-
gant reumatoidiniu artritu yra svarbi priemonė uždegi-
mui ir skausmui mažinti, funkcijoms išsaugoti ir gerinti.

Rekomenduojami įvairių tipų pratimai. Dažniausiai 
taikomi šie:

1. Sąnarių judesių amplitudę palaikantys pratimai.
2. Raumenis stiprinantys pratimai.
3. Ištvermę didinantys pratimai: vaikščiojimas, pra-

timai vandenyje ir plaukimas, važiavimas dviračiu (ge-
riau stacionariu).

Pratimai kartojami 5-10 kartų, užsiėmimų trukmė 
15-25 min. Specialiuosius pratimus rekomenduojama 
atlikti keletą kartų per dieną.

Pratimai kojoms
Sėdėkite tiesiai ant tvirtos kėdės, nesiremkite į kė-

dės atlošą.
Ištieskite  kairę koją į priekį, kojų pirštai nukreipti 

aukštyn. Ištiestą koją laikykite 10 sekundžių.  Pratimą 
pakartokite 5-10 kartų, pakeitę koją pakartokite tą patį.

Ištieskite kairę koją į priekį, pėda sukite ratukus. 
Pratimą pakartokite 5-10 kartų, pakeitę koją pakarto-
kite tą patį.

Pratimas pėdoms ir čiurnoms
Sėdėkite tiesiai ant tvirtos kėdės, nesiremkite į kė-

dės atlošą. Pėdos prispaustos prie žemės.
Pasukite kojų pirštus į vidų ir į išorę (judesio metu 

kulnai lieka prispausti prie žemės). Kiekvienai kojai pra-
timą pakartokite 5-10 kartų.

Pakelkite vienos kojos pirštus nuo žemės ir nuleiski-
te juos žemyn. Pratimą pakartojame su kita koja. Kie-
kviena koja pratimą pakartokite 5-10 kartų.

Pakelkite kojų kulnus nuo žemės ir nuleiskite juos že-
myn. Pratimą pakartokite 5-10 kartų.

Pakelkite kojų pirštus nuo žemės ir nuleiskite juos že-
myn. Pratimą pakartokite 5-10 kartų.

Pratimas peties sąnariams
Atsistokite tiesiai. Sukite tiesias rankas per peties są-

narius į priekį ir atgal. Pratimą pakartokite 5-10 kartų.
Pratimas „Valome nugarą“
Lazdelę suimkite už nugaros taip, kaip „šluostyti nu-

garą“. Švelniai patraukite lazdelę į viršų ir laikykite 5-8 

Kineziterapija sergant 
reumatoidiniu artritu  

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

Kineziterapijos pamokų dalyvės
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sekundes. Atlikite pratimą 5-10 kartų. Pakeiskite rankas  
ir pakartokite pratimą.

Pratimas delnams
Suspauskite rankos pirštus į kumštį ir ištieskite juos.  

Pakartokite pratimą 5-10 kartų.
Nykščiu  palieskite kiekvieną rankos prštą. Pakarto-

kite pratimą 2-5 kartus su kiekviena ranka.
Sulenkite rankos pirštus ir ištieskite. Pakartokite pra-

timą 5-10 kartų.
Sukite nykščiu ratukus (į abi puses), pratimą karto-

kite 10 kartų.

Pratimas dilbiams
Sėdėkite tiesiai ant tvirtos kėdės, nesiremkite į kėdės 

atlošą. Ranką  padėkite ant stalo. Pasukite dilbius taip,  
kad delnai atsidurtų viršuj, tuomet pasukite žemyn. Kar-
tokite pratimą 5 kartus.

Lenkite rankas per alkūnes ir tieskite. Pakartokite 
pratimą 5-10 kartų.

Delnas viršuje, lenkite rankas per riešą ir tieskite. Pa-
kartokite pratimą 5-10 kartų. Delną pasukite į apačią ir 
pakartokite pratimą.

                                         

„Bočiai“ sutiko svetingai
Buvo dar ankstyvas gegužės rytas, o autobusas jau ve-

žė mus ten, kur gyvena dzūkai – girių karaliai. Vykstame į 
Druskininkus pas senus bičiulius – Druskininkų „Bočius“.

Mūsų draugystė prasidėjo 2006 metais, kai rugsė-
jo 5-7 d. Vilniaus „Artrito“ bendrija Druskininkuose or-
ganizavo stovyklą-seminarą „Būk aktyvus“. Daug mums 
padėjo VšĮ Druskininkų ligoninės vyr. gydytojo pavaduo-
toja Laima Ridziauskienė. Stovykloje dalyvavo ir Drus-
kininkų „Bočiai“. Tai buvo pirmas mūsų susitikimas, vir-
tęs gražia draugyste.

Kelionė neprailgo, ir štai mus pasitinka „Bočių“ at-
stovai. Netrukus pradedame ekskursiją po puikųjį ku-
rortą, pasipuošusį įvairiaspalvių tulpių kilimais. Apie sa-
vo miestą pasakoja garbus istorikas Vytautas Valentuke-
vičius. Važiuojame gražiausiomis kurorto gatvėmis, lan-
kome miesto parką, sustojame prie „Dainavos“ sanato-
rijos, kurioje Just. Marcinkevičius sukūrė „Mindaugą“, 
kur vyksta Poetinio Druskininkų rudens renginiai. Ap-
lankome gydyklas, vandens parką, gaivinamės minera-
linio šaltinio vandeniu. Sužavi puikus paminklas – ste-
la Barborai Radvilaitei ir Žygimantui Augustui, Augusta-
vo miesto įkūrėjui, simbolizuojanti Augustavo ir Druski-
ninkų draugystę. Aplankome M.K. Čiurlionio ir kitus pa-
minklus. Ekskursijos vadovas, tikras savo miesto patrio-
tas, pasakoja ir pasakoja apie kurorto praeitį ir dabartį. 
Malonu klausytis žmogaus, kurio žinios tarsi enciklope-
dija. Labai dėkingi mus praturtinusiam ponui Vytautui.

Paskutinė aplankyta vieta – slidinėjimo arena, stebi-
nanti savo grandioziškumu.

Antroji mūsų išvykos dalis – popietė su bičiuliais Ben-
druomenių namuose. Šventiškai pasipuošę „Bočiai“ kvie-
čia į salę, kur vyks koncertas. Čia ir jau minėta gydyto-
ja Laima Ridziauskienė. Šeimininkai sveikina melodin-
gomis dzūkų dainomis, gražius žodžius taria jų vado-
vė Zita Jančiauskienė. Paskui pasirodė mūsų daininin-

kių ansamblis „Rugiagėlės“. Jos padainavo keletą gra-
žių ir prasmingų dainų, programėlę paįvairino pora ei-
lėraščių, skirtų motinai.

Po nuotaikingo koncerto ilgai netilo linksmos kalbos 
ir juokas prie vaišių stalo.

Linkėdami mieliems dzūkams meilės savo miestui, 
geros sveikatos, skambių dainų, vakarėjant atsisveikino-
me su bičiuliais, tikėdamiesi, kad draugystė tęsis.

DANUTĖ KVIKLIENĖ
                                                                                     Vilnius    

Bendrijos nariai Druskininkuose

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


Sveikiname

JANĘ RINKEVIČIENĘ – Alytaus klubo „Artritas“  pirminin-
kę ir visus, atšventusius jubiliejinius gimtadienius.
Laikas nusineša praeitin nugyventus metus,  įprasminda-
mas  nuveiktų darbų rezultatus ir išdalintą gerumą.
    Linkime sveikatos ir  daug turiningų dienų.
                                             
                                        Lietuvos artrito asociacijos taryba
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Pagal Aukštaitijos regi-
ono asociacijos ,,Artritas" 
paruoštus reabilitacijos 
projektus ir sudarytą su-
tartį su Panevėžio medici-
nos kolegija kasmet grupė 
studentų atlieka praktiką. 
Šiais metais 7 antro kurso 
studentai, būsimieji kine-
ziterapeutai, vadovaujami 
patyrusios vadovės Irenos 
Štekienės,atliko nemoka-
mus masažus ir mankštas 
gulintiems ir turintiems ri-
botą judėjimą artrito na-
riams. Gerumo paukš-
tė aplankė 40 laukiančių-
jų. Studentai – praktikan-
tai Bernadeta Kabuošy-
tė, Denis Džeparov, Rū-
ta Deveikytė, Angelina 
Grikšaitė,Greta Gnižinskai-
tė, Indrė Levanytė, Marti-
na Marturevičiūtė ruošėsi 
ne tik praktinei veiklai, bet 
ir psochologiniam bendra-
vimui su neįgaliaisiais.

Man teko  bendradar-
biauti su Bernadėta. Tai 
mergina, perspektyviai 
žvelgianti į savo profesiją. 
Kai padėkojau už masažą, 
mergina kukliai pastebėjo, 
kad praktinis darbas, tai in-
vesticija į ateitį. Teisingi žo-
džiai – darbdaviai renkasi 
geriausius.

MARIJA BARAUSKIENĖ
                      Panevėžys

Jaunos ran-
kos mokosi 
gerumo

Sielos duona  

Pabėgti nuo poezijos
Turbūt nepavyksta niekam,
Nes kiekvienas žingsnis 
gali ja būti...

Mintim jau bėgu
Nuo savo poezijos,
Spazmuoja galvą,
Širdį smaugia 
Maudulys,
Palikt kitiems,
Išminčiams, genijams
Be pėdsakų išeiti  -

Jaudulys...
Tegu takus užkloja
Rudeniniai lapai
Į mano mūzos
Karalystę,
Nepavargau ir susigėdau
Nuo netiesos,
Nuo melo ir apgaulės...
Gal klystu,
Gal pati kalta,
Kad tiek pasaulyje tėra...
Ne, ji mano sielos duona,
Kasdieninė...

Malda

Užrūstinau tave,
Mano Dieve,
Atleidi kitiems,
Atleisk ir man,
Nebausk vaikų,
Jei nusikalto nors
Vienas tėvas...
Ryte suklupusi
Rankas iškėlusi medžiu.
Atleisk šiandien,
Atleisk rytoj,
Kad sopuliai
Nevarstytų krūtinės,
O sąžinė rami
Miegoti eitų
Be savo didybės,
Krauju parašytas
Mano testamentas,
Esu kalta ir tyliai
Suklumpu kasdien
Tikėjime savo...

Mano angele

Būk šalia,
Mano baltas angele,
Kai sieloje sukrebždės
Nenaudėlis ilgesys.
Būk šalia,
Kai likimo audros 
Taršys gyvenimo
Nueitą kelią,
Kai ašarose skęsiu
Su savo nelaime...
Būk šalia,
Kai meilė netyčia
Širdį aplanko
Ir aistros, sukūrusios
Meilės laužą, šoka...
Būk šalia,
Mano baltas angele,
Kai ateis Ji,
Juodoji moteris,
O aš supsiuos
Tavo delnuos,
Kurie niekam
Manęs neišduos...

STEFANIJA MATUTYTĖ - 
GRIBAUSKIENĖ

                                     Šiauliai

Nauja diena

Iš  nakties  - į dieną,
Iš dienos - į naktį.
Vejuos lemties paukštę,
Būti, ar sudegti.

Kai auksinės žaros,
Paliečia  blakstienas,
Šypsosi pasaulis -
Bus kitokios dienos...

Jei paukštė nutyla,
Liūdnos akys prašo,
Tiek mažai tereikia,
Tik gerumo lašo...

Žinau, juoksis pievos,
Išverktų  bus žodžių.
Lekia mano dienos,
Vėju, nenuobodžiai...

        MARIJA BARAUSKIENĖ
                                 Panevėžys

Eidamas 92 – uosius 
metus mirė ilgametis Vil-
niaus "Artrito“ bendri-
jos narys,  buvęs jos pir-
mininkas Jonas Šemetas.

Darbingus metus sky-
rė Lietuvos televizijos TV 
operatoriaus darbui, iš-
ėjęs į pensją eilę metų 
skyrė žmonėms, sergan-
tiems reumatinėmis są-
narių ligomis, palietu-
sioms ir jo  sąnarius. Ben-
drijos veiklą nuolat įpras-
mindavo fotografijose. 
Mėgo šį laisvalaikio užsi-
ėmimą – filmavimą ir fo-
tografiją. 

Jo ramus būdas, san-
tūrumas ir  ištvermė sa-
vo negalioje  buvo tikras 
ramstis kitiems.

Ilsėkis ramybėje aukš-
tame Saulės kapinaičių 
kalnelyje.

Senieji bendraminčiai

L A I S V A L A I K I U I

Mes visi bejėgiai prieš 
lemtį ir mirtį, tačiau  bent šia 
užuojauta norime palengvin-
ti praradimo skausmą.

Dėl mamos  mirties nuo-
širdžiai užjaučiame Biržų „Ar-
trito“ klubo pirmininkę  Alvi-
dą Gurklytę ir artimuosius.

                       LAA Taryba

JONAS ŠEMETAS
1922.04.11 – 2013.04.18
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L I E T U VO S A RT R I TO A S O C I AC I J O S K LU B Ų I R  B E N D R I J Ų A D R ESA I

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) 2365304
Padėjėja Marija Barauskienė, mob. 8 656 29004
Aldona Liutkuvienė, mob. 8 698 12658

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

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

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

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

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

BIRŽŲ „ARTRITO“ KLUBAS
Vytauto 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“
Gardino g. 28, LT-45306 Alytus
Laiškams – Vilties g. 4-45
Pirmininkė Janė Rinkevičienė
Tel. n.(8 315) 73984, mob. 8 650 36868
El.p.: udrakiene.romute@gmail.com 
Medicinos vadovė Virginija Lietuvininkienė
Tel.(8 315) 24965

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

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


