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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. 

Jau penkeri metai, kai Lietuva dalyvau-
ja daugiau nei 30-yje Europos šalių vyks-
tančiame projekte „Fit for Work“/ „Pasi-
ruošęs darbui“, kurio tikslas atkreipti dė-
mesį į kaulų-raumenų sistemos ligas. Pro-
jekto autorius „The Work Foundation“yra 
pelno nesiekianti organizacija, kurios tiks-
las – skatinti ir užtikrinti darbo bei gyveni-
mo kokybės gerinimą. Šių tikslų siekiama 
derinant mokslinių tyrimų rezultatus, ku-
riant strateginius planus ir kviečiant dis-
kutuoti aukšto rango politikus ir verslo ly-
derius.Naujausi „The Work Foundation“ 
atlikti tyrimai rodo, kad pagrindinė prie-
žastis, dėl kurios praleidžiamos darbo die-
nos, yra kaulų ir raumenų ligos. 

Lietuvoje „Fit for Work“ / „Pasiruošęs 
darbui“ buvo pristatytas 2010 m. kovo 
24d. LR Seime vykusioje konferencijoje.

Tyrimai rodo, kad dėl kaulų-raume-
nų ligų, palyginti su kitomis, praleidžia-
ma daugiausia darbo dienų. Dėl jų tiek 
Europos Sąjungoje, tiek Lietuvoje išrašo-
ma net iki 49 proc. nedarbingumo pažy-
mų. Šios ir kitos socialinės ir ekonominės 
pasekmės, kurios kyla dėl blogo sveika-
tos priežiūros prieinamumo pacientams 
su kaulų-raumenų sistemos pažeidimais, 
Lietuvai ir jos piliečiams kasmet kainuo-
ja net iki 1,8 mlrd. litų.

„Fit for Work“ / „Pasiruošęs darbui“ 
tyrimas atskleidė, kad:

• Apie 22 500 žmonių kenčia nuo 
reumatoidinio artrito (RA) Lietuvoje. Ši 
liga itin smarkiai veikia gebėjimą dirbti, 
neįgalumas tarp šia liga sergančių žmo-
nių yra 52% didesnis palyginti su ben-
dra populiacija. Reumatoidinis artri-
tas taip pat turi didelę įtaką darbo pro-
duktyvumui. Šie ligoniai dėl nedarbin-
gumo praleidžia vidutiniškai 31,9 dar-
bo dienas per metus, kai bendros po-
puliacijos nedarbingumo vidurkis yra 
10,8 dienų. Vien tik reumatoidinio artri-
to sąlygotas nedarbas Lietuvos ekono-

mikai kainuoja 350 mln. litų per metus
• Kita itin dažno nedarbingumo prie-

žastis – lėtinės uždegiminės ligos spondi-
loartropatijos (SpA), kurios apima keletą 
kitų lėtinių uždegiminių būklių, tokių kaip 
ankilozinis spondilitas (AS) ir psoriazinis 
artritas (PsA). Jomis serga maždaug vie-
nas iš šimto gyventojų. Pavyzdžiui, dėl 
ankilozinio spondilito darbingumas pra-
randamas tris kartus dažniau palyginti su 
bendra populiacija.

Nuo projekto pristatymo 2010 metais 
jau įvyko 8 susitikimai, kuriuose buvo dir-
bama ir diskutuojama tam,kad būtų pa-
gerinta ankstyva kaulų-raumenų ligų di-
agnostika ir skirtos lėšos savailaikiam gy-
dymui inovatyviais vaistais, sutaupant 
valstybės išlaidas socialinei apsaugai, iš-
vengiant neįgalumo. Svarbiausias projek-
to sprendimas - sukurti Nacionalinę ar-
trito programą, kuri būtų skirta apsau-
goti nuo neįgalumo kaulų-raumenų ligo-
mis sergančius pacientus, tokiu būdu su-
mažinant šių ligų naštą valstybei. Orga-
nizatoriai sutarė, kad reikalinga paruoš-
ti ilgalaikį planą, sistemingai didinant lė-
šas kaulų-raumenų ligoms, išvengiant il-
galaikio neįgalumo ir mažinant nedarbin-
gų dienų skaičių. 

Š.m. rugsėjo 18 d. įvyko Lietuvos „Fit 
for Work“ koalicijos susitikimas su Euro-
pos „Fit for Work“ koalicijos prezidentu 
profesoriumi Stephen Bevan. Profeso-
rius Stephen Bevan vadovauja „The Work 
Foundation“ organizacijai, kuri priklauso 
Lancaster universitetui Didžiojoje Brita-
nijoje. Ši organizacija yra „Fit for Work“ 
projekto iniciatorė.

Susitikime dalyvavo „Fit for Work“ Eu-
ropos koalicijos prezidentas Stephen Be-
van, LR Seimo Sveikatos reikalų komite-
to pirmininkė Dangutė Mikutienė, ko-
miteto narys Juras Požėla, Sveikatos ap-
saugos ministerijos specialistai Romual-
da Baranauskienė ir Egidijus Banys, gy-
dytojai reumatologai VU ligoninės San-

Fit For Work Lietuvoje
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tariškių klinikų Reumatologijos centro vadovas prof. Al-
girdas Venalis,VU ligoninės Santariškių klinikų Reuma-
tologijos skyriaus vadovė prof. Irena Butrimienė, Lietu-
vos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų Reuma-
tologijos skyriaus vadovė prof. Asta Baranauskaitė, pa-
cientų organizacijų vadovai - Lietuvos artrito asociaci-
jos prezidentė Ona Stefanija Telyčėnienė, Bechterevo li-

ga sergančiųjų draugijos “Judesys” pirmininkas Gintau-
tas Paltanavičius.

Prof. A.Venalis apžvelgė „Fit for Work“ projektą Lietu-
voje – nuveiktus darbus, pasiekimus, įvardijo šiandienos 
problemas, prof. S. Bevan pristatė „Fit for Work“ Projek-
to Europoje apžvalgą ir perspektyvas.

Diskutuota apie tolimesnes veiklos kryptis Lietuvo-
je. Vienareikšmiškai sutarta, kad ankstyva ligų diagnos-
tika ir ankstyva intervencija gali žymiai sumažinti kaulų 
ir raumenų ligų bei ligonių naštą valstybėms ir jų biu-
džetams, taip pat gali pagerinti darbuotojų produkty-
vumą ir Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybę. Biologi-
nių vaistų prieinamumą ir galimybę skirti vaistą konkre-
čiam pacientui pagal jo būklę ir susijusias ligas pagerin-
tų šių vaistų perkėlimas į kompensuojamųjų vaistų są-
rašą. Susitikime išgirdome, kad perkėlimas bus svarsto-
mas artimiausiame ligų ir kompensuojamųjų vaistų ko-
misijos posėdyje spalio mėnesį.

ONA STEFANIJA TELYČĖNIENĖ
                                                                LAA prezidentė

Mieli skaitytojai, gyvenimo be DRUSKOS neįsivaizduo-
jame, tačiau visi žinome, kad ji ne visada naudinga. Ka-
da ji gyvenimo draugė, o kada priešas? Paskaitykime.....

                LAA medicinos vadovė 
prof. J.Dadonienė

DRUSKA: PRIEŠAS AR DRAUGAS?
Amerikos mitybos specialistų rekomendacija, pareng-

ta 2010 metais, teigia, kad sveiki žmonės turėtų per die-
ną sunaudoti natrio (pagrindinio druskos mikroelemen-
to) 2300 mg, o sergantys širdies ligomis – ne daugiau kaip 
1500 mg. Kiek tai sudaro šaukšteliais? Viename arbati-
niame šaukštelyje druskos (5 g) yra apie 2300 mg natrio.

Įprastai žmonės vartoja apie 3400 mg natrio, o tai 
yra apie du arbatinius šaukštelius druskos.

Vartoti mažiau nei 1500 mg sveikiems žmonėms ne-
patartina, nes tai neigiamai veikia inkstų funkciją (šlapi-
mo išskyrimą) ir insulino gamybą.

Salt: friend or foe? : The Lancet [Internet]. [cited 2013 Jun 28]. 
Available from:http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(13)61104-6/fulltext

MOKSLO NAUJOVĖS
GĖRIMŲ RŪŠYS IR 
ŠLAPIMO IŠSKYRIMO PROBLEMOS

Karštomis vasaros dienomis suvartojame daugiau 
įvairių gėrimų, nei įprasta. Šlapimą išskiriančiai sistemai 
tenka didesnis krūvis ne tik susidoroti su didesniu kiekiu 
skysčių, bet ir su jame esančiomis medžiagomis. Ameri-
kos mokslininkai išnagrinėjo šlapimo išskyrimo proble-
mas ir susiejo jas su vartojamais gėrimais. Jie tyre dvi 
gėrimų rūšis: gėrimus su kofeinu ir gėrimus su citrinos 
sultimis. Mokslininkai nustatė, kad kavos ir kofeinizuo-
tų gėrimų vartojimas yra susijęs su dažnesniu šlapimo 
nelaikymu ar šlapimą išskiriančios sistemos skausmais, 
ypač vyrams. Kofeinizuoti gėrimai du kartus padidina ti-
kimybę patirti nemalonius urogenitalinės sistemos simp-
tomus. Citrinos sulčių vartojimas arba sulčių, turinčių ci-
trinų, vartojimas, atvirkščiai, apsaugo nuo tokių reiškinių 
ir yra rekomenduojamas karštomis vasaros dienomis.

Beverage Types and Lower Urinary Tract Symptoms [Internet]. [cited 
2013 Jul 12]. Available from: http://www.medscape.com/viewarticle/805637

M O K S L O   N A U J O V Ė S
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"GYVENIMAS KAIP VYŠNIŲ SAUJA”
Šis kažkada labai populiarios dainos pavadinimas įga-

vo naują prasmę, kai sergantieji podagra pacientai pa-
stebėjo, kad valgant vyšnias skausmai sąnariuose būna 
mažiau ryškūs. Šiam pastebėjimui patikrinti buvo per-
žvelgtos 550 pacientų ligos istorijos tikslu nustatyti, kiek 
per paskutiniuosius metus jie patyrė podagros atakų, t.y. 
labai stiprių skausmo priepuolių, dažniausiai pasireiš-
kiančių apatinių galūnių pirmuose pirštuose. Po to ty-
rėjai labai kruopščiai surinko duomenis apie vartojamo 
maisto ypatumus, ypač apie vaisius ir gėrimus. Jie nu-
statė, kad tie, kurie vartojo vyšnių ar vyšnių sulčių paty-
rė mažiau podagros atakų ir priepuoliai buvo trumpesni. 
Vartojant vyšnias kartu su alopurinoliu, priepuolių skai-
čius buvo dar mažesnis. Iš šio aprašomojo pobūdžio tyri-
mo negalima spręsti, koks kiekis vyšnių reikalingas, kad 

tai turėtų teigiamą poveikį ir kontroliuotų ligos simpto-
mus. Ir visai neaišku, ar „daugiau“ reiškia „geriau“. Vyš-
nių poveikis aiškinamas tuo, kad vyšnių ekstraktas slo-
pina uratų reabsorbciją iš inkstų kanalėlių, taip pat blo-
kuoja ksantino oksidazę, tuo sumažindamas uratų susi-
darymą kraujo apytakoje. 

Podagra – dažna suaugusių žmonių liga, ja serga apie 
2 proc. gyventojų. Tai dažna vyrų liga, moterys serga žy-
miai rečiau. Podagra gydoma alopurinoliu, tačiau jis ne 
visuomet būna efektyvus. Podagra dažnai susijusi ir su 
kitomis ligomis - hipertenzija, cukriniu diabetu, nutuki-
mu. Tokia ligų „puokštė“ vadinama metaboliniu sindro-
mu. Vyšnių sulčių nuolatinis vartojimas galėtų palen-
gvinti sąnarių simptomus.

Do Cherries Really Work in Gout? [Internet]. [cited 2013 May 17]. Avai-
lable from: http://www.medscape.com/viewarticle/803289

Nuo rugpjūčio 1 d. visi pacientai, kurie gulėjo ligoni-
nėse ir gydėsi, galės gauti išsamią informaciją apie tai, 
kiek už jų gydymą sumokėjo valstybė Privalomojo svei-
katos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis. Tokius 
duomenis jiems pateiks teritorinės ligonių kasos (TLK), 
apibendrinusios gydymo įstaigų pateiktą informaciją. 
Tai įtvirtinta sveikatos apsaugos ministro Vytenio Po-
vilo Andriukaičio pasirašytame įsakyme.

Tai unikali naujovė, nes iki šiol nebuvo galimybės pa-
cientui pateikti informaciją apie jo gydymo kainas. Šis  
svarbus žingsnis pasitarnaus tobulinant sveikatos prie-
žiūros sistemą, mažinant korupcijos apraiškas joje ir sti-
prinant paciento vaidmenį. 

Sveikatos apsaugos ministro V. P. Andriukaičio nuo-
mone, tai labai reikšmingas pokytis, nes keičiama per 
daugybę metų nusistovėjusi tvarka. „Pacientai turi aiš-
kiai žinoti, ką gauna nemokamai, o už ką turi susimokė-
ti. Nežinojimas dažnai yra ta priežastis, kodėl žmonės 
moka už gydymą ar medicinines priemones, nors mo-
kėti jiems nereikia nė cento. Tik aiškumas ir skaidrumas 
leis sukurti sąžiningą sveikatos apsaugos sistemą“, - tvir-
tino ministras V. P. Andriukaitis.

Užtikrinti sklandų šios naujovės įgyvendinimą minis-
tras patikėjo Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos (VLK). 

VLK direktoriaus Algio Sasnausko teigimu, nuo šiol 

visi pacientai išrašymo iš ligoninės dieną gaus Pacien-
to atmintines, kuriose bus paaiškinta, kad informaciją 
apie savo gydymą ir jo kainą ligoninėje jis gali gauti ke-
liais būdais – pateikęs prašymą TLK, TLK atstovui savi-
valdybėje arba apsilankęs internete.  

„Iš TLK pacientas gaus popierinę ataskaitą, kurioje jis 
ras informaciją apie tai, koks gydymas jam buvo taiky-
tas gulint ligoninėje ir kiek jis kainavo. Ligoninėms pa-
prastai yra apmokama bendra kaina už visas paciento 
gydymo metu suteiktas paslaugas – tyrimus, operacijas, 
vaistus. Tačiau jei tokio gydymo metu buvo skirti bran-
gūs tyrimai, vaistai ar medicinos pagalbos priemonės, 
kurie nėra įskaičiuojami į bendrą gydymo atvejo kainą li-
goninėje, šią informaciją taipogi bus galima gauti“, - pa-
sakojo A. Sasnauskas.

Panašią informaciją apie gydymo metu suteiktas pas-
laugas ir jų kainas galima gauti ir internetu. Reikės tik 
užsukti arba į Elektroninių valdžios vartų portalą www.
epaslaugos.lt, arba į savo elektroninės bankininkystės 
sistemą. Kol kas internetu teikiama informacija bus šiek 
tiek kitokio formato nei popierinė. Tačiau artimiausiu 
metu elektroninės ataskaitos taps identiškos popieri-
nėms, kadangi elektroninių paslaugų spektras yra nuo-
lat plečiamas.

Detalesnė informacija gyventojams teikiama visose 
ligonių kasose bendruoju informacijos telefonu 

       8-700-88 888 ir el. paštu: info@vlk.lt 

NAUJOVĖ: nuo šiol pacientams bus teikiama informacija, 
kiek kainavo jų gydymas VLK prie SAM informuoja

2013 m. liepos 30 d. 

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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Jeigu jus kada nors aplankys nelaukta viešnia - liga, rei-
kia suprasti, kad ne tik vaistai  gali   veikti pojūčius. Tai ga-
li būti ir gera nuotaika, nevarginanti mankšta, susitikimas 
su draugais, poilsis ir meditacija bei dar daug kas, ką tik 
patys galime savyje nujausti, ką  vadiname gyvenimišką-
ja patirtimi.

Kiekvienas iš mūsų, kada nors pajutęs sąnarių skaus-
mus, pagalvojo apie savo patirtį ir galbūt ją pritaikė len-
gvindamas savo būklę. Ta patirtis mums labai svarbi, nes 
ją įgijome gyvenimo mokykloje, ji mums kažkada labai pra-
vertė. Mes galime ja pasidalinti su likimo draugu ir skaus-
mas tuomet taps perpus  mažesnis. Gyvenimiška  patirtis, 
kuria sergantieji  pasidalijo:

15 metų klubo osteoartritu serganti moteris rašo: “Ma-
no būklę labiausiai palengvino mankšta su įtaigos elemen-
tais, taip pat masažai, labai pagerėja pridėjus šiltą ranką...” 

10 metų artritu serganti moteris pajuto palengvėjimą  

Gyvenimiška patirtis    “atsisakius mėsiškų sriubų ir mėsos, labai suretėjo sąna-
rių skausmai. Sąnario skausmą ir tinimą sumažina nakčiai 
aprištas varnalėšos lapas...” 

15 metų artritu sergantis vyras sako, kad atsisakęs kai-
miškų lašinių rečiau junta sąnarių skausmus.

Stuburo skausmais besiskundžianti moteris jaučia, kad 
stiprius skausmus mažina anksti pavasarį surinkta ir spiri-
tu užpilta alyvos žievė.

Kelerius metus artritu serganti moteris rašo, kad jai ne-
padėję jokie likimo draugų patarimai, o tik vaistai.

Į klausimą, kokie veiksniai gali paūminti ligą, dažnas iš 
sergančiųjų minėjo šaltį, drėgmę, nuovargį, antsvorį, kaž-
kada buvusią traumą.

Manome, kad kiekvienas iš jūsų galėtų pasidalinti ta pa-
tirtimi, kurią išgyveno ir patyrė. Žinoma, universaliai pri-
taikyti individualios patirties negalima, bet patarti ar bent 
geru žodžiu vienas kitą palaikyti mes privalome kiekvienas.

Iš  atmintinės 
“Pagalbos sau šaltiniai sergant artritu”
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K L U B U O S E  I R  B E N D R I J O S E

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykloje “Gelbėkime savo sąnarius“  Šventojoje dalyvavo 
9 regioninių artrito bendrijų 50 neįgaliųjų, turinčių reumatines sąnarių negalias. Stovykla vyko rugpjūčio 19-
27 d.d., trukmė 9 d. 

Stovyklai organizuoti skirta 19 tūkst. Lt. iš NRD prie SADM  lėšų, trūkstamas lėšas dengė stovyklos dalyviai.
Stovykla turėjo darbo planą, kurio akimirkas fotografai  užfiksavo nuotraukose. Pateikiame keletą įsiminti-

nų nuotraukų.

Visi drauge  Rokiškio dvaro "ponai"

 Reabilitologo dr. Dariaus Kurlio patarimai

Rankdarbių pamokėlės

Birutė jau stovykloje                         50 metrų laisvo ėjimo nugalėtoja
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K L U B U O S E  I R  B E N D R I J O S E

 Ir mes mylim krepšinį                       
Šaškių turnyras 

Rytinė mankšta

Kauniečių pastangos

Vilniaus "šeimyna"

 Lietui lyjant į mankštą                      

Virginijos pamoka 

Baltijos kelią prisiminus
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Jūra

Tavo  glėby  malonu  
pabuvoti,
Prisilietimą  jaust  tavų  
bangų  švelnių,
Ir  norisi  ilgai ilgai  svajoti,
Ir laukt  atplaukiančių  
naujų.

Daug ryžto ir  vilčių man  
teikia  platuma  tavoji,
Energijos  ir meilės paberia  

Jūros šauksmas                    
Lekiu apsvaigusi į naują 
dieną.
Ne viskas prarasta – 
brangiausią dar turiu:
Žuvėdrų klyksmą, 
gintaro lašelį
Ir vasarą patrakusią, 
su bučiniu sūriu...

Regiu, kaip tavo  lūpom 
saulė teka,
Tavo akis- nutolstančiu laivu,
O dienos, lakštingalom 
neišdainuotos,
Tarytum bangos sukas tarp 
uolų.

Klausausi jūros tolstančio 
ošimo,
Melsvų bangelių nebylios 

kalbos.
Lekiu per smėlį saulės 
palydėti,
Paslėpsiu karštą spindulį 
delnuos...

MARIJONA BARAUSKIENĖ
Panevėžys       

Džiaugiuosi, kad esu kartu!   
Apie “Artrito” bendriją žinojau seniai, nuo Aldonos 

Rutkauskienės pirmininkavimo pradžios.
Skaičiau leidinuką “Artritas”, domėjausi bendrijos 

veikla, supratau, kad reikalinga parama. Kol dirbau 2% 
nuo pajamų mokesčio skirdavau bendrijai, dabar tai da-
ro mano dukra.

Bėgant metams ir mane pasivijo ruduo. Sveikata  
pablogėjo.Ilgai nemąsčiau ir įstojau į Vilniaus „Artri-
to“ bendriją.

Pirmieji įspūdžiai iš man pirmo bendrijos susirinkimo: 
sausakimšoje salėje pasipuošusių, pasitempusių žmonių 
veiduose šypsena, pajutau šiltą, nuoširdų bendravimą, 
draugiškumą, jokio nusivylimo, dejonių ir kalbų apie li-
gas, skausmą. Sutikau buvusių draugų ir čia pat atsira-
do naujų, susipažinau, užsimiršau savo negalią, pasiju-
tau kaip jaunystės susibūrime. Supratau, kad neapsiri-
kau. Iš karto paskendau bendrijos veikloje: paskaitos, 
ekskursijos, susitikimai, mankšta, baseinas.

Sužavėta moterų ansamblio koncertu – jokios metų 
naštos, jokio neįgalumo, tik skambi, melodinga daina 
ir švytintys veidai. Nuostabu... Pliūpsnis gerų emocijų.

Pirmą kartą dalyvavau LAA organizuotoje savarankiš-
ko gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykloje Šventojoje „Gel-
bėkime savo sąnarius“. Nepakartojami įspūdžiai. Nuobo-

džiauti neteko. 50 žmonių kolektyvas iš visos Lietuvos, 
o pasijutau sava kaip didelėje darnioje šeimoje. Nuo-
širdus bendravimas, rytinės mankštos, gydytojų paskai-
tos, mankšta jūros bangose, saulės vonios, šiaurietiškas 
vaikščiojimas, vakarais visų bendrijų paruošti saviveiklos 
pasirodymai, dainos, skaitymai, juokas - atrodo, ir sąna-
riai aprimo, pasijutome sveiki ir laimingi.

Kolektyvo atmosfera priklauso nuo vadovo. Džiau-
giuosi mūsų pirmininkės Aldonos nuošidumu, ji sugeba 
kiekvieną išklausyti ir suprasti. Jos geranoriškumas per-
siduoda koplektyvui. Šventojoje sukūrė mini spektakliu-
ką „Pelėda“ įtraukdama mus visas. Mums atrodė, kad 
ne vaidiname, o iš tikro esame tvirta šeima, tėvai, vai-
kai, žentai, anūkai, o pelėdos gaudymas miške – tai mū-
sų bendrijos sveikatinimo projekto „Judėjimas – sveika-
tos garantas“ devizas.

Įspūdingai pasirodė visi kolektyvai. Visos programos 
užduotys buvo vertinamos čia pat. Laimėjusiems įtei-
kiami prizai. Nepastebimai ištirpo tos 9 dienos. Pasiju-
tom pailsėję, atjaunėję, sveikesni ir linksmesni grįžom 
į savo šeimas.

PRANĖ STRAŽEVIČIENĖ
                                                                                        Vilnius

Prabėgo dar viena vasara. Šios vasaros pabaigą pralei-
dome LAA savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo sto-
vykloje „Gelbėkime savo sąnarius“.

Į šią stovyklą susirinko visos respublikos neįgalieji, tu-
rintys bėdų su artritu. Visus susirinkusius stovyklos daly-
vius pasveikino LAA prezidentė Ona Stefanija Telyčėnie-
nė, organizacijų pirmininkai. Maloniai buvome pakvies-
ti lankyti paskaitas, kurios populiarino sveiką gyvenseną, 
mokė gyventi su savo „drauge“ liga ir kaip su ja kovoti. Į 
rytmetinę mankštą “Būk sveikas“ pakviesdavo Virginija. 
Svajonę nepasiduoti senatvės negaliai ir pailginti gyveni-
mą — tokį tikslą turėjo visi respublikos LAA saviveiklinin-
kai. Ačiū skambėjo Vilniaus, Rokiškio, Biržų, Kauno, Pa-
nevėžio ir kitų organizacijų saviveiklininkams. Kas tik pas 
mus nesilankė - didelė šeima su visais vaikais ir anūkais 
iš Vilniaus, Rokiškio „dvarininkai“ ir „jaunieji“, tik ką pri-
siekę amžiną meilę. Visko visko buvo- dainų, eilių, pasa-
kojimų. Palydėjome gandrus, susikibome rankomis „Bal-
tijos kelio“ eilėje, palydėjome saulę, tikėdamiesi sulaukti 
grįžtančių gandrų ir dar daug daug saulėlydžių. 

ROMUTĖ UDRAKIENĖ

Ir vėl prabėgo vasara

K L U B U O S E  I R  B E N D R I J O S E
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Pasitinkant Lietuvos artrito 
asociacijos penkiolikos metų 
jubiliejų

Kauno žmonių, sergančių artritu, bendrija nuo pat 
jos susikūrimo pradžios tapo Lietuvos artrito asociaci-
jos nare ir gyvuoja daugiau kaip 12 metų. Bendrija vie-
nija per 200 sergančių reumatinėmis sąnarių ligomis na-
rių, norinčių daugiau sužinoti apie savo ligą, šios ligos 
gydymo naujoves, kaip pagerinti savo gyvenimo koky-
bę, pasirūpinti savimi bei sveikai gyventi.

„Žmogus iš prigimties turi būti sveikas ir laimingas, 
o ligos - tik išimtis, kurių galima išvengti taikant teisin-
gą gyvenimo būdą“ (V. Vydūnas). 

Kartą per mėnesį Bendrijoje vyksta planiniai susirin-
kimai, kurių metu lektoriai (profesoriai, gydytojai bei ki-
ti specialistai) skaito paskaitas. Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje vykdomi tęsti-
niai „Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo“ projek-
tai. Įsisavinami savimasažo ir masažo mokymo būdai, du 
kartus per savaitę vyksta mankšta, kuri turintiems nega-
lią sąnariuose judesio pagalba padeda sumažinti skaus-
mą. Sergančiuosius reumatoidiniu artritu ergoterapeu-
tas išmokė taisyklingai mankštinti rankas. Keturi savano-
riai-instruktoriai pagal Stanfordo artrito centro progra-
mą „Į pagalbą sergantiems artritu ir fibromialgija“ mo-
kė 94 bendrijos žmones, kaip padėti sau.

Moterys susibūrę į Tautos dailės būrelį, daro įvai-
rius rankdarbius ir su jais dalyvauja neįgaliųjų parodo-
se. Moterų ansamblis „Viltis“ koncertuoja ne tiktai sa-
vo bendrijoje, bet ir pasaulinėse artrito konferencijose 

Seime, Kauno „Žalgirio“ arenoje neįgaliųjų dienoje bei 
kituose kolektyvuose. 

Bendrijos nariai dažnai lanko spektaklius bei koncer-
tus, dalyvauja bendrijos organizuojamose ekskursijose 
po įžymias Lietuvos vietas.

Lietuvos artrito asociacijos 15-kos metų jubiliejaus 
proga Kauno žmonių, sergančių artritu, bendrijos narių 
vardu noriu pasveikinti pirmąją Asociacijos prezidentę 
Marijoną Barauskienę ir dabartinę – Oną Stefaniją Te-
lyčėnienę, palinkėti joms sveikatos ir geriausios kloties 
gyvenime. Noriu padėkoti nepailstančiai, ieškančiai vis 
naujų darbo formų Asociacijos prezidentei už organi-
zuojamas reabilitacijos sveikatingumo priemones, ži-
nias ir naujoves, seminarus ir nuolatinę pagalbą bei pa-
tarimus mūsų žmonėms.

ALDONA PALIONIENĖ
Kaunas

banga per smėlį,
Ir  rieda  džiaugsmo  ašara, 
kai  žemę  tu  bučiuoji,
Nušvinta net visa padangės 
žydrumėlė.

Tavo  glėby  malonu  
pabuvoti,
Puiku  gerėtis  gintaro 
karolių  skaistumu,
Ir norisi per amžius su 
tavim  svajoti,
Ir  džiaugtis  tavo  sielos  
tyrumu.

B.T.

Mūsų rankos nuolat juda, tačiau šie 
judesiai paprastai būna labai vienpusiš-
ki. Todėl labai naudinga periodiškai da-
ryti specialią rankų gimnastiką. Ji padės 
išlaikyti lanksčius sąnarius, elastingas 
sausgysles ir stiprins raumenis. Be to, ši 
mankšta gerina rankų kraujotaką ir pade-
da nutraukti įtampą. Kiekvieną pratimą  
būtiną pakartoti ne mažiau kaip 10 kartų.

1. Stipriai sugniaužkite kumštį, paskui 
staiga atgniaužkite, stengdamiesi kaip ga-
lima labiau išskėsti pirštus.

2. Suglauskite delnus. Sunerkite ir vėl 
ištieskite pirštus.

3. Sulenkite keturis pirštus. Nykštį ju-
dinkite nuo savęs ir vėl savęs link.

4. Alkūnėmis atsiremkite į stalą. Suki-
te riešus pradžioje į vieną, paskui – į kitą   
pusę.

5. Judinkite pirštus ant stalo krašto, 
tarsi skambindami pianinu.

6. Stipriai sunėrę kitus pirštus, sukio-
kite nykščius. 

7. Pajudinkite išskėstus pirštus įvairio-
mis kryptimis. Laisvai pakratykite rankas
per riešus.

                                              Sėkmės

Naudinga  mankštelė  rankoms

Kartu galime viską   
Alytaus „Artrito“ klubo įgyvendinami projektai „Ei-

kime kartu“, „Padėk sau“ atitinka mūsų narių tikslus. 
Mums labai svarbu plėsti paslaugų prieinamumą ne-
įgaliesiems. Siekiame įtraukti įvairių sričių kvalifikuotus 
specialistus į mokymų programą, dalintis patirtimi. Ne-
seniai surengėme pažintinę išvyką į Birštoną. Tikslas - 
susipažinti su kurorto gydyklomis, susitikti su kurortinės 
reabilitacijos specialistais, sužinoti apie gydymo naudą 
gamtiniais ištekliais. Apsilankėme „Versmės“, „Tulpės“, 
„Eglės“ sanatorijose. Vėliau tęsėme pažintį su miesteliu.  
Birštonas labai gražus ir tvarkingas kurortas. Bene įspū-
dingiausia vieta - Nemuno kilpų pasivaikščiojimo takas. 
Aplankėme Vytauto kalną, nuo kurio atsiveria nuosta-

K L U B U O S E  I R  B E N D R I J O S E
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Susitikimų metas
Baigiantis dar vienai rugsėjo savaitei Alytaus klubo 

„Artritas“ taryba rinkosi į posėdį apsvarstyti rudens dar-
bų ir pamąstyti, kaip palengvinti neįgalių žmonių ben-
dravimą su centro organizacijomis. Tik bendraudami, 
pasidalindami savo bėdomis žmonės gali gyventi visa-
vertį gyvenimą, integruotis į visuomenę. Svarstyta, kaip 
pasiruošti klubo ir centro rudens šventei, mugei, Artrito 
dienos minėjimui.Taip pat, kaip įgyvendinami neįgaliųjų 
projektai ir kaip ruošiami nauji projektai 2014 metams.

Klubo gyvavimo metai parodė, kad neįgaliajam reikia  
nedaug - tik jaustis reikalingam ir šiek tiek dėmesio-būti 
išklausytam ir suprastam. Integruotis padeda narių už-
imtumas: paskaitos, organizuojamos kartą per mėnesį, 
mokymai pagal projektuose numatytas veiklas ir termi-
nus, šventės ir išvykos. Įvairūs užsiėmimai savarankišku-
mo ugdymui. Tapti mūsų klubo nariu yra labai papras-
ta, reikia tik motyvacijos, kad nori padėti sau ir kitiems. 
Čia sutiksi klubo narius Bronę Merkininkienę, Aldoną 
Patinskienę, Aldoną Butkauskienę, Emiliją Nenartavi-
čienę, Angelę Utyrienę, Zitą Bekešienę, Simą Berašaus-
ką, Albiną Pileckienę, Teofilę Lingienę, Genę Mikalavi-
čienę, Nijolę Budginienę ir daugelį kitų, kurie tau išties 
pagalbos ranką, atvers širdis. Klubo narių šūkis „Šypse-
na į šypseną… Iš širdies į širdį...“ Čia išmoksime pasikliau-
ti savo gebėjimais ir net nebandyti apgailestauti dėl to, 
ko negalime pakeisti. Išmoksime užauginti "raumenis", 
reikalingus kovoti su liga. O mūsų švenčių metu šurmu-
liuos talentai- dainininkės Genutė Bartnykienė, Onutė 
Jamantienė, Marytė Mosteikienė, Zita Bekešienė, Vita-
lija Biržinskaitė, skaitovės Monika Jaciunskienė, Regina 
Kasparavičienė, Vladas Prieskienis, Danutė Mazietienė, 
tiesiog kūrybinė mugė. Rudeninė klubo šventė– jau ta-
po tradicine, kasmet sukviečiame klubo narius ,draugus, 
geradarius – žmones, kurių dėka klubas gali sėkmingai 
gyvuoti. Labai malonu matyti savo renginiuose medici-

nos vadovę Virginija Lietuvininkienę, socialinės paramos 
skyriaus vyr. specialistę Akvilę Veniukevičiūtę, savivaldy-
bės gydytoją Irmą Geraltauskaitę, centro direktorę Lo-
retą Trainevičienę ir daugelį kitų. Jie aukoja savo laiką, 
žinias ir talentus, kad suteiktų daugiau džiaugsmo ir vil-
ties klubo, mūsų šeimų nariams.

Ruduo... tai susitikimų metas, tai mažyčių pasimaty-
mų ir įsižiūrėjimų vienas į kitą laikas. 

Pats laikas sustoti ir pagalvoti, kas yra gyvenimo prio-
ritetai. Negailėkime savo laiko artimiesiems, draugams, 
būkime atlaidesni vieni kitiems.

    ROMUTĖ UDRAKIENĖ
     Alytus

bus vaizdas į Nemuną. Žinomų Lietuvos skulptorių dar-
bai įsikūrė Skulptūrų take.

Labai malonus susitikimas įvyko su Birštono savival-
dybės ilgamete neįgaliųjų draugijos pirmininke Julija Se-
novaitiene, kuri mus šiltai priėmė savo būstinėje, papa-
sakojo, kokia veikla  užsiima Birštono neįgalieji. Buvo-
me pakviesti į SPA viešbutį „Karališkoji rezidencija“. Su-
sipažinome su teikiamomis paslaugomis, jų kainomis, 
gyvenimo sąlygomis. Nuostabi vieta. Nuostabus poilsis.

Vykdydami projektus vis dar einame kartu, mus vie-
nija šūkis „Ko vienas negaliu, kartu mes galim viską“.

Rugpjūčio pabaigoje Lietuvos artrito asociacija orga-
nizavo 9 dienų Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 
stovyklą „Gelbėkime savo sąnarius“ Šventojoje.

Prie vieno stalo valgėme su tauragiškėmis. Susidrau-
gavome ir buvome pakviesti aplankyti Tauragę, susitikti 
su jų kolektyvu ir aplankyti panemunės pilis.

Išaušo rugsėjo 11 d. rytas, saulės nebuvo, bet mū-
sų susirinkusių išvykai nuotaika gera. Artėjant prie Tau-
ragės pasirodė ir saulė. Pasitiko mus Tauragės bendri-
jos atstovai.

Aplankėme muziejų, kuriame kampelis ir mieste bu-
vusiai skaičiavimo mašinų gamyklai, ir šiuolaikiškai foto-
parodai. Muziejaus direktorius, buvęs istorijos mokyto-
jas, apie kiekvieną eksponatą galėjo pasakoti ir pasako-
ti. Tauragiškio - verslininko dėka buvusiame kariniame 
miestelyje pradėtas kurti Taurų nuotykių parkas, kuriame
visi draugiškai pietavome, diskutavome, dainavome ir 
pailsėję, atsisveikinę su mielais svetingais tauragiškiais 
išvykome Jurbarko link. Pravažiavome Vilkyškius, gar-
sėjančius pieno perdirbimo gamykla, Viešvilę, Jurbar-
ką. Užtrukome Panemunės pilyje, užlipome į bokštą pa-
sigrožėti užnemune. Nustebino Dailės akademijos stu-
dentų darbai.

Grožėjomės Raudondvario pilimis, Veluona, dvaro 
rūmais, parke augančiu tulpmedžiu.

Prie bažnyčios apžvalgos aikštelė, šalia paminklas Vy-
tautui Didžiajam (1430-1930).

 Kokia graži mūsų Lietuva. Keliaudami nenuobodžia-
vome, mus lydėjo profesionali gidė Nijolė Vitėnaitė, ku-
ri mielai ir įdomiai pasakojo. Pailsėjome, pabendravo-
me, daug pamatėme ir sužinojome.

ALDONA ČIVILIENĖ
                                                                                Vilnius

Nuo Šventosios iki 
Panemunės
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Pajutusi pirmuosius sąnarių negalavimus, nieko rimto 
nesitikėjau. Bandžiau guosti save: „paskaudės ir praeis“. 
Tačiau be medikų pagalbos apsieiti nepavyko. Išgirdau 
negailestingą verdiktą – sąnarių uždegimas. 

Sunkiai pakeliamas skausmas, sustingusios, ištinu-
sios rankos rytais ir didžiulis diskomfortas tapo kasdie-
niais mano palydovais. O sustoti dar taip nesinori – my-
liu savo darbą, savo šeimą ir noriu džiaugtis gyvenimu! 

Išbandžiau įvairias procedūras, išgėriau saujas me-
dikamentų ir maisto papildų, tad kai kolegė pasiūlė iš-
bandyti skandinaviškus maisto papildus su erškėtuogių 
milteliais, reagavau skeptiškai. Tačiau nuėjusi į vaistinę 
paprašiau būtent jų.  

Erškėtuogių papildai mane nustebino, nes poveikį 
pajutau gana greitai. Šiuos maisto papildus vartoju jau 
daug metų. Vertinu tai, kad jie yra natūralus produk-
tas – net ir ilgą laiką vartojant nuolat, nėra jokio šalu-
tinio poveikio. 

Žinau, jog išprašyti ligos nepavyks. Tačiau erškėtuo-
gių milteliai man padeda ją užmiršti ir grąžina gyveni-
mo džiaugsmą. 

Psichologės Dianos Batutienės istorija

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

Su klastinga sąnarių liga 
susitarti pavyko

Erškėtuogių galia 
sąnarių sveikatai

Apie erškėtuogių naudą visam organizmui žmonės 
žinojo dar prieš tūkstančius metų. Tačiau šiandien iš-
tirta ir tai, kad erškėtuogėse yra medžiagų, kurios labai 
svarbios sąnarių negalavimų kamuojamiems žmonėms.

Paprastųjų erškėčių (Rosa canina) žiedai nėra tokie 
dailūs kaip jo giminaičių rožių. Bet kuklūs erškėčių žiede-
liai subrandina ypatingas uogas – erškėtuogės, nuo se-
no laikomos vertingu sveikatos eliksyru. Ne veltui šį au-
galą graikai vadino tikra dievų dovana, o jo atvaizdui vie-
tos atsirado net ir Europos didikų heraldikoje – Henriko 
VIII laikais (XVI a.) erškėčio žiedas buvo laikomas monar-
chijos simboliu. 

KUR SLYPI ERŠKĖČIO VERTĖ?
Erškėtuogės yra tikras visam organizmui naudingų vita-

minų užtaisas. Jose gausu vitaminų A, B, E, B1, B2, K vita-
minų. O vitamino C erškėtuogėse yra daugiau nei citrinose, 
serbentuose, gudobelės, šermukšnio ar šaltalankio uogose. 

Besirūpinantiems sąnarių sveikata svarbu ir tai, kad 
erškėtuogėse yra medžiagų, kurios turi priešuždegiminių 
savybių, padedančių išlaikyti sveikus ir lanksčius sąnarius 
bei normalią kaulų ir kremzlių funkciją.

Skandinavijoje atliktas tyrimas parodė, kad kasdien 
erškėtuogių kapsules gėrusiems žmonėms sąnarių skaus-
mai sumažėjo 40 procentų ir dėl to gerokai padidėjo žmo-
nių galimybės judėti. 

Priešuždegiminių savybių turinčių medžiagų gausu erš-
kėtuogių uogose ir sėklelėse. Moksliniais tyrimais įrody-
ta, kad specialiu metodu išdžiovintos ir į miltelius sumal-
tos tam tikros rūšies erškėtuogės padeda malšinti sąna-
rių skausmą, slopinti uždegimą bei gali padėti stabdyti 
kremzlės irimo procesus. 

KUR AUGA VERTINGIAUSI ERŠKĖČIAI?
Laukinių erškėčių Rosa canina L auga daug kur – jie pa-

plitę Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Šiaurės Afriko-
je ir Vakarų Azijoje. Tačiau tyrimais patvirtinta, kad ver-
tingiausios yra tik keliuose regionuose Čilėje augančios 
erškėtuogės. Ten uogos bręsta lėtai ir natūraliai, jos nėra 
tręšiamos ar purškiamos. Dirbtinėmis sąlygomis Europo-
je auginamos uogos neturi to paties poveikio, kaip natū-
raliai Čilėje augančios laukinės erškėtuogės. 

Kruopščiai atrinktos geriausios kokybės erškėtuogės 
yra džiovinamos ir apdorojamos unikaliu gamybos me-
todu. Naujausi moksliniai pasiekimai leido sukurti pro-
duktus, kurių sudėtyje yra optimalų efektą sąnariams le-
miantys rozenoidai iš erškėtuogių. 

KAS YRA ROZENOIDAI? 
Naujausi Skandinavijos mokslininkų pasiekimai leido 

sukurti produktus, kurių sudėtyje yra optimalų efektą są-
nariams lemiantys rozenoidai iš erškėtuogių. Jų galima įsi-
gyti ir Lietuvos vaistinėse. 

Rozenoidai tai natūraliai erškėtuogėse esančių vertin-
gųjų medžiagų – galaktolipidų, triterpeninių rūgščių, fla-
vonoidų, karotinoidų ir vitamino C – derinys. Kartu šios 
medžiagos teigiamai veikia sąnarius, tačiau optimalus 
efektas neįmanomas vartojant kiekvieną jų atskirai. Ro-
zenoidai pasižymi priešuždegiminėmis, sąnarių kremzlės 
apsauginėmis savybėmis, antioksidaciniu poveikiu, palai-
ko sąnario funkciją.

SAUGU VARTOTI NUOLAT
Augalinės kilmės erškėtuogių preparatus visiškai sau-

gu vartoti ilgą laiką, o tai labai svarbu sąnarių negalavi-
mus jaučiantiems žmonėms. Erškėtuogių preparatai re-
komenduojami ne tik jaučiant sąnarių negalavimus, bet 
ir aktyviai sportuojantiems ar antsvorį turintiems žmo-
nėms, kai krūvis sąnariams yra padidėjęs. 



12

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

Stebint, koks yra svarbus metalo gebėjimas priešintis 
deformacijai, kilo susidomėjimas ir žmonių, patiriančių 
stresą, atsparumu. Streso padariniai nenuspėjami, nes 
tarp stresoriaus ir reakcijos į stresą įsiterpia individua-
lios savybės. Šiandien tyrinėjimi asmenybės bruožai ir 
įveikimo procesai, padedantys priešintis žalingiems stre-
so padariniams. Be to, sėkmingas streso įveikimas sti-
prina įgūdžius, teigiamai veikia  suaugusiojo raidą, sti-
prina adaptacinius gebėjimus.

Tačiau kaip gi žmonės reaguoja į stresą ir kaip jį nuga-
li? Kas vyksta žmogaus galvoje, kad jis elgiasi ir reaguoja 
vienaip ar kitaip? Net esant panašioms sąlygoms, žmo-
nės į nepalankius įvykius reaguoja ir elgiasi labai skirtin-
gai: kai kurie ilgai sielvartauja ir liūdi, kiti-jautriai išgy-
vena, tačiau palengva sugrįžta į normalią būseną, treti 
- atsigauna gana greitai.

Atsparumas yra gebėjimas sėkmingai sisidoroti su 
stresu matas. Jis atspindi emocinį stabilumą, kuris su-
siformuoja  bręstant asmenybei. Atsparūs žmonės yra 
pranašesni tuo, kad yra lankstūs ir streso gali išvengti, 
pasinaudodami įvairiais vidiniais ir išoriniais ištekliais, 
tokiais kaip būdo savybės, šeimos, draugų parama bei 
kita iš šalies gaunama parama. Tačiau žmonės gali bū-
ti psichologiškai atsparūs vienoms nepalankioms sąly-
goms, bet neatsparūs susidūrę su kitais sunkumais, be 
to, vienu gyvenimo periodu asmuo gali būti psichologiš-
kai atsparus, o kitu - ne...

Apsauginiai veiksniai-tam tikros aplinkybės ar savy-
bės, kurios yra svarbiausios psichologiniam atsparumui 
pasireikšti. Yra 3 kategorijos.

Asmeninės savybės: intelektas, optimizmas, tempe-
ramentas, gebėjimas užmegzti artimą ryšį su tėvais, hu-
moro jausmas, empatija, vidinė kontrolė, lankstumas, 
ryžtingumas, savigarba, kūrybingumas, platus streso 
įveikos būdų diapozonas, socialiniai gebėjimai, moksli-
niai gabumai, geresnė nei vidutinė atmintis.

Šeimos savybės:  šilti tarpusavio santykiai, supratin-
gi ir palaikantys broliai ir seserys, tėvų kompentencija, 
namų ūkio taisyklės.

Išorinė socialinė parama, kurią teikia supratingi ir pa-
laikantys mokytojai, bendraamžiai, kaimynai ir kiti reikš-
mingi asmenys.

Nors ši problema nemažai tyrinėjama, kol kas streso 
įveikimo mechanizmas nėra visiškai aiškus. Svarbu nu-
statyti, kas, kokiems žmonėms ir kokiose situacijose ge-

STRESO ĮVEIKA, arba kaip išvengti streso
riausiai padeda. Ko gero, skiriasi vyrų ir moterų reakci-
jos į stresą, pvz., moterys dažniau renkasi  „rūpinimo-
si ir draugystės“ modelį, vyrai – iš esmės priešingą “pa-
bėgimo arba kovos“ modelį.

Daugeliu tyrimų nustatyta, kad stresą padeda išgy-
venti  teigiamos emocijos. Jos stiprina  norą veikti, pa-
deda prasiblaškyti arba „pailsėti“ ir atstyti jėgas. Tai pa-
aiškina ir kai kurių poveikio būdų, pavyzdžiui, relaksaci-
jos  naudą. Kaip žmonės išlaiko teigiamas emocijas, ku-
rios tokios svarbios net sunkiausiose stresinėse situaci-
jose? Folkman ir Moskowitz (2000) aptaria tris įveikos 
tipus, susijusius su teigiamomis emocijomis esant nuo-
latiniam stresui: teigiamą vertinimą, padedantį  suvok-
ti, kas toje situacijoje buvo gera; problemos sprendimą, 
mintis ir elgesį, padedantį įveikti stresą arba pašalinti jo 
priežastis;  teigiamų potyrių paiešką, kai pozityviai ver-
tindamas kasdienius įvykius (pavyzdžiui, džiaugdama-
sis netikėtu komplimentu arba gražia diena), juokauda-
mas arba planuodamas malonius įvykius, žmogus at-
gauna psichologinę pusiausvyrą. Sunku pasakyti, ar šie 
įveikos mechanizmai priklauso nuo asmenybės bruožų, 
ar jų galima išmokti.

Daugelis psichologinių emocinės gerovės teorijų at-
kreipia dėmesį į tai, ar pats asmuo mano galįs valdyti 
savo gyvenimą. Nuo šio įsitikinimo priklauso  patiriamo 
streso stiprumas ir reakcijos į jį. Viena iš žinomiausių ir 
nuodugniausiai tirtų asmeninės kontrolės teorijų – te-
orija apie kontrolės pobūdį, kurią pirmą kartą aprašė 
socialinio išmokimo šalininkas Julianas Rotteris (1996). 
Žmonės, kuriems būdinga vidinė kontrolė, yra įsitikinę, 
kad patys gali valdyti savo gyvenimą. Susidūrę su sunku-
mais, tiki galį juos nugalėti ir  iškylančias problemas daž-
niau pasitinka atvirai, mėgina jas įveikti, tiki, kad daug 
kas priklauso nuo jų elgesio. Be to, jie  jaučia didesnę 
atsakomybę už tai, kas su jais  nutinka. Tie, kuriems bū-
dinga išorinė kontrolė, mano, kad gyvenimą tvarko ir už 
jį atsako  kažkas kitas. Tokie žmonės tiki likimu, atsitikti-
numais, sėkme, Dievo arba kitų žmonių valia. Susidūrę 
su sunkumais, jie jaučiasi bejėgiai. Užuot mėginę spręs-
ti problemas, dažniau reaguoja gynybiškai, pavyzdžiui, 
neigia, kad problema apskritai egzistuoja. Šie žmonės 
dažniau ir sunkiau išgyvena stresą. Be to, jie retai ima-
si aktyvių veiksmų, todėl problemos gali dar paaštrėti.

Tarkim, grupei žmonių, tarp kurių yra ir „kontroliuo-
jančiųjų“, ir „kontroliuojamųjų“, gydytojas praneša, kad 
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jų kraujyje cholesterolio kiekis pasiekė pavojingą ribą. 
Vidinės kontrolės  žmonės, siekdami sumažinti choles-
terolio lygį, imasi keisti savo mitybą, o išorinės kontrolės 
žmonės, manydami, kad jie nieko negali pakeisti, dažnai 
apskritai ignoruoja patarimus.  

Taigi gyvenimo įvykių, tarkim, streso, padariniai reikš-
mingai priklauso nuo kontrolės pobūdžio ir su juo susiju-
sio įveikos strategijų efektyvumo. Jaučiantys menką as-
meninę kontrolę patiria didesnį stresą, o tai toliau ma-
žina jų gerovės jausmą ir pasitikėjimą savo jėgomis bei 
galimybėmis  valdyti įvykius.   

Vienas pirmųjų streso įveikos tyrinėtojų amerikietis 
R. Lazarus streso įveiką apibrėžia kaip nuolatines  žmo-
gaus  pastangas mintimis ar veiksmais įveikti ir (arba) 
kontroliuoti  specifines išorines ir (arba) vidines aplin-
kybes, kurias jis pats vertina kaip grėsmingas ar viršijan-
čias  turinčius išteklius. Dažnai išskiriama į problemas ir 
į emocijas nukreipta įveika. Tyrimais įrodyta, jog kas an-
tras žmogus, susidūręs su rimtais sunkumais, naudoja 
keletą įveikos strategijų. Kokie būdai padeda  geriausiai 
įveikti stresą ir prisitaikyti, priklauso nuo konkrečios si-
tuacijos. Su problemos sprendimu susiję streso įveikos 
būdai naudingi tada, kai asmuo gali kontroliuoti streso-
rių, o emocijas reguliuojančios strategijos – kai stresą 
keliantys įvykiai nepriklauso nuo individo, kai jų negali-
ma kontroliuoti (pvz., artimojo mirtis). 

Taigi skiriamos 2 pagrindinės streso įveikos strate-
gijos:

Susijusios su problemų sprendimu - kai stresorius 
yra pašalinamas ar sumažinamas: sprendžiamos proble-
mos, stengiamasi įveikti stresinę situaciją, pvz., koreguo-
jami tikslai, troškimai, efektyviau planuojamas laikas, 
keičiama situacija. Tada kinta ir asmens ryšys su aplinka: 
ieškoma naujos informacijos, problemų sprendimo būdų 
ir imamasi jas spręsti. Žinios irgi padeda įveikti stresą.

Susijusios su emocijų valdymu – kai inmdividas sten-
giasi reguliuoti savo emocines reakcijas į išorės ar vidi-
nius  įvykius, nukreipdamas dėmesį arba interpretuo-
damas juos taip, kaip jam palankiau. Jis tiki, kad negali 
pakeisti susidariusių aplinkybių ir išvengti streso. Jis tik 
keičia požiūrį arba to, kas vyksta, interpretaciją. Kitaip  
sakant, apsimetama, kad grėsmė, apie kurią mums pa-
siseka  bent  laikinai negalvoti, mūsų neliečia. Tai  ga-
li būti vengimas ir bėgimas, distancijos kūrimas, socia-
linės paramos paieškos, kitoks, galbūt palankesnis situ-
acijos įvardijimas.

Trumpai tariant, su emocijų valdymu susijusios stra-
tegijos reguliuoja vidines būsenas, padeda išsaugoti sa-

vigarbą ir pozityvų požiūrį, ypač tomis aplinkybėmis, ku-
rių negalime pakeisti, o su problemų sprendimu susiju-
sios strategijos keičia asmens santykį su aplinka.Čia tiktų 
pakartoti visiems žinomą posakį: „žmonės turėtų keisti 
tai, ką gali pakeisti, priimti tai, ko pakeisti negali ir turė-
ti išminties atskirti vieną nuo kito“.

Taigi kiekvienas galime  kai ką padaryti, kad įveiktume 
stresą. Tos pastangos grūdina. Jei nevengiame sunkumų 
ir stengiamės juos nugalėti, ilgainiui labiau pasitikime sa-
vimi, tampame tvirtesni ir atsparesni galimam stresui.

Štai keletas strategijų.

Požiūrio keitimas: nuo katastrofos iki iššūkio
ir augimo šaltinio...
Mūsų požiūris į situaciją, kaip ją vertiname, nule-

mia streso stiprumą. Tapsime atsparesni, jei pratinsi-
mės nekurti paties blogiausio, „katastrofinio“ scenari-
jaus ir mokysimės kontroliuoti savo mintis. Literatūro-
je aprašoma gausybė „savęs kankinimo būdų“:“jei tik 
aš būčiau...“, „aš, matyt, negaliu visko atlikti gerai...“ ir 
daugelis kitų. Paprastai mintys, skatinančios  stresines 
reakcijas ir jas palaikančias, kyla spontaniškai  ir todėl 
vadinamos automatinėmis mintimis. Savo ruožtu, stre-
sas mažina mąstymo lankstumą, trukdo  priimti raciona-
lius sprendimus. Susidaro uždaras ratas: emocinę įtam-
pą stiprina  neracionalus mąstymas, o  jos  neraciona-
lumas daro jį nelankstų. Stebint savo vidinę kalbą, pa-
sikartojančius monologus, galima  pamažu keisti požiū-
rius ir jausmus, pavyzdžiui, vietoje „esu nerangus“ tvir-
tinti „esu atsargus“; vietoje „nežinau, ką daryti“ – „su-
galvosiu, ką daryti“; vietoje „bijau ir pagalvoti, kas gali 
atsitikti“ – „bus įdomu patirti, kaip...“. Nesunku atskirti, 
kurios srgančiųjų artritu mintys juos žlugdo, yra negaty-
vios, o kurios yra palaikančios, maždaug tokios: „galėjo 
būti dar blogiau“; „nesu kaltas, kad susirgau artritu“, „iš 
naujo atradau, kas yra svarbu gyvenime“, „galiu realis-
tiškai suplanuoti savo dieną“ ir panašiai. Kai suprasime, 
kad nesame  antžmogiai, kad negalime  užsikrauti ant 
savo pečių visos darbų naštos, visur  ir visuomet neprie-
kaištingai atlikti savo pareigas, pradėsime mąstyti pozi-
tyviai. Atsisakius kai kurių  „pareigų“, gyventi pasidaro 
lengviau... Neretai padeda ir humoras: gebėjimas juo-
kauti, suprasti kitų juokus ir pažvelgti į save su humo-
ru irgi gelbsti nuo stresų. Psichologai, psichoterapeutai 
gali padėti įveikti stresą, keisdami įsitikinimus, tobulin-
dami pacientų interpretacijas.

Dr. RŪTA SARGAUTYTĖ
                                                               Doc., psichologė
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Sveikiname

IRENĄ BUTKIENĘ – Tauragės sergančių sąnarių ligomis 
bendrijos „Žingsnis“ pirmininkę ir visus, atšventusius ju-
biliejinius gimtadienius.
Nepajuntame, kaip bėga metai, palikdami kažką įsimin-
tino, nepakartojamai gražaus, prasmingo.
Metai – teprimena Jums, kiek daug dirbta, kiek išdalinta 
širdies šilumos, mylėta, svajota.
Nors valandų saulėtų ir bus nemažai, dalint save kitiems 
– gyvenimo prasmė!
Linkime sveikatos ir daug prasmingų dienų!
                                             
                                        Lietuvos artrito asociacijos taryba

Anksti pabudę, lyg paukščiai, mes, 60 Rokiškio “Ar-
trito“ klubo narių, rinkomės į kelionę. Mūsų autobusas 
pasuko link Vilniaus. Visi labai norėjome aplankyti Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmus. Čia susi-
pažinome su rūmų istorine ir architektūrine raida, atkur-
tu istoriniu reprezentaciniu interjeru, lobyno ekspozici-
ja, aplankėme Katedrą . Pakeliui į Belmontą užsukome į 
Pavilnių regioninį parką ir grožėjomės Vilnios plaunama 
Pučkorių atodanga. Belmonte atsigaivinome ledais, šal-
ta arbata, cepelinais, žavėjomės aplinkos grožiu, fonta-
nais, Vilnelės pakrante. Pabuvojome tarsi pasakoje, na-
mo grįžome su daina. Tai buvo draugiškas bendravimas. 
Klubo pirmininkės Albinutės Bražiūnienės šypsnis ir ge-
ras žodis gydė kiekvieną sergantį, o geroji Elenytė Pesti-
nytė savo humoru pralinksmino kiekvieną. Smagu, kad 
turime šaunias vadoves, gražų kolektyvą.

                                               GAILUTĖ BRAŽIŪNIENĖ
                                                                              Rokiškis

Po Vilnių ir apylinkes

Tauragės artrito klubo „Žingsnis“ žmonės rugsėjo 
11d. sulaukė brangių svečių: užsuko bekeliaudami ko-
legos iš Vilniaus, vadovaujami Aldonos Rutkauskienės. 
Tauragiškiams buvo ypač malonu jų gretose pamaty-
ti Lietuvos artrito asociacijos prezidentę Oną Stefani-
ją Telyčėnienę, tokią greitą, linksmą, labai energingą ir 
visiems malonią, visus atsimenančią, visus skatinančią 
aktyviai veiklai. Žodžiu, savą.

Šio susitikimo darbotvarkė buvo iš anksto apgalvo-
ta. Pirmiausia tauragiškiai, vadovaujami Irenos Butkie-
nės, pakvietė svečius aplankyti Tauragės muziejų, kur 
apžiūrėjo pagrindines sales ir klausėsi Viktoro Kovšovo 
įdomių komentarų. Beje, jo komentarų klausytis visa-
da įdomu, nes tai istorikas profesionalas, turtingas pri-
siminimų. Be to, vilniškiai aplankė ir vietinio jauno spe-
cialisto fotografijos parodą.

Po oficialiosios susitikimo dalies apsikeitėme dova-
nomis ir suvenyrais, išgirdome vieni apie kitus daug gerų 
žodžių. Kalbėjo viešnios Ona Stefanija Telyčėnienė ir Al-
dona Rutkauskienė bei tauragiškė Eufruzina Davidonie-
nė, vadovavusi „Žingsniui“ net dešimtį metų. Išlydėjome 
svečius pasidairyti po apylinkes, ypač Taurų padangėje 
– tikrai yra ką pamatyti ir kuo pasidžiaugti.

Tokia tad puiki buvo šios vasaros pabaiga: įspūdžiai 
kuo geriausi. Gal šia proga derėtų prisiminti ir visą pra-
ėjusią vasarą – pramogų žingsniečiams tikrai nepritrū-

Mes į rudenį 
brendame taip...   

Belmonte ant tiltelio

Neturto priežastis dažnai būna sąžiningumas. 
                                                                                     Kurcijus
Dorybę sudaro ne susilaikymas nuo ydos, o nesiveržimas į ją. 
                                                                                     Bernardas Šo
Tai, kas eina iš širdies, širdį ir pasiekia. 
                                                                                     Dž. Dž. Pajetas
Didingiausia ir dieviškiausia žmogaus savybė – sugebėjimas 
gailėtis ir atleisti. 
                                                                                     A. Diuma sūnus
Dorybingumą sudaro ne aistrų nebuvimas, o jų valdymas. 
                                                                                     H. V. Šo
Kaltas ne tas, kuris nusideda, bet tas, kuris nedavė nusidėjusiam 
šviesos. 
                                                                                      V.Hugo
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Tauragės sergančių sąnarių ligomis bendrijos „Žings-
nis“ poetės Zenonos Jūrevičiūtės gyvenimo traukinys su-
stojo 81-oje stotelėje. Rugsėjo 26 d. vėlų vakarą ji išėjo 
į amžinybę...

Zenona ilgam išliks bendraminčių atmintyje rami ir su-
sikaupusi, ori ir išdidoka, mielai bendraujanti ir maloni 
pašnekovė. Aktyvi išleidžiant Tauragės bendrijos knyge-
les, brošiūras. Visada laukėme Zenonos suprantamų, pa-
prastų žodžių iš širdies, leidžiant Lietuvos artrito asocia-
cijos žurnalą “Artritas“. 

Jos skaitomos eilės pakerėdavo mus konferencijose, su-
sibūrimuose. Už viską esame dėkingi.

Ilsėkis ramybėje šeimyniniame kapelyje šalia mamos 
dar rudens šalnų nepakąstų baltų rožių, lelijų, chrizan-
temų žieduose.
                                                  Lietuvos artrito asociacija

Išėjo neatsisveikinus

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

Nutilo 
gegužės
„Burkuoja
Balandis
Už lango...“ –
Dainavom
Visi kažkada.
Nutolo
Tos dienos,
Nužvengė –
Nutilo
Gegutės šile.

Dabar juk
Jau liepa
Skaniai
Nužydėjo seniai,
Ir paukščiai
Nuskrido
Pavėjui –
Nutilo jų
Skambūs 
Balsai.

Čia dar tik
Balandis
Burkuoja
Manajame
Liepų take...
Juo vasara
Švelniai
Pamoja
Paglosto
Mani ir tave.

ZENONA JUREVIČIŪTĖ

Dalinkimės
Tos tikros
Dievo dovanos
Pabiro
Man glėbin
Šį gražųjį
Rugpjūčio
Metą.
Tai kas,
Kad saulė
Skuba
Vakarop,
Ilgus
Šešėlius
Man po kojom
Meta.

Žmonių
Gerumas
Beldžiasi
Širdin,
Į atmintį
Suklosto.
Užteks
Mums visko!
Būkim
Geresni –
Dalinkim
Bičiulystę,
Lyg gerumo
Juostą.

Su Zenona Tauragėje

ko: aplankėme Šakių rajone Zyplių dvarą, dalyvavome 
ekskursijoje į Palangą – šiuos renginius organizavo mū-
sų vadovė, kuri ir pati dalyvavo  Onos Stefanijos Telyčė-
nienės kasmet organizuojamoje stovykloje Šventojoje, 
ir ten nuvežė dar dvi nares: Scholastiką Mačiulienę ir 
Stasę Šarkauskytę. Mažoka, žinoma – vos trys žmonės, 
bet tai priklauso nuo narių skaičiaus.

Žingsniečiai jau kuria veiklos projektą 2014 metams 
– dabar pats laikas tai pradėti. Manome, kad šio klubo 
gera ir naudinga patirtis – organizuojamos paskaitos klu-
bo nariams žolininkams, pakviečiant lektorius iš Šiaulių 
ir iš Kauno, kad žmonės išgirstų ir tikrus specialistus, pa-
siklausytų jų, pasidalintų mintimis. Nepamirštos ir seno-
sios geros tradicijos, kurias paliko, tvirtai įdiegusios, pa-
tyrusios ankstyvesnės vadovės  Eufruzina Davidonienė 
ir Ona Kromelienė:  vieną kartą per ketvirtį sveikiname 
savo jubiliatus, ir šis susiėjimas jau tapo gražia švente.

Klubo veiklą pagyvino anesteziologijos specialistė 
tauragiškė Vilma Kakštienė: paskaitų ciklą apie greitosios 
pagalbos suteikimą, ištikus kokiai nors netikėtai nelai-
mei ar bėdai. Tikimasi, kad šios žinios irgi labai pravers.

Trumpai apžvelgus tai, kas klube daroma, matyti, jog 
žmonės visą laiką buvo mokomi mažinti artrito daromas 
skriaudas, ir jie to noriai mokėsi. Kad šitų žinių poveikis 
būtų dar aiškesnis, kad sužinotume, kuo konkrečiai pra-
turtinome savo žinias, nutarėme: vieną kartą kas du mė-
nesius stengsimės išklausyti klubo narių nuomones, ką 
jie, čia būdami, matė, ką girdėjo, kuo praturtėjo. Mano-
me, kad tai bus naudinga ir renginių organizatoriams: pa-
dės taip dirbti, kad darbas būtų ir naudingas, ir įdomus.

    
ZENONA JUREVIČIŪTĖ

Tauragė, 2013-09-13
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