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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. 

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

Mielieji,   
Kalėdos – jaukumo, gerumo, su-

sikaupimo metas. Tai laikas, skirtas 
praleisti su savo šeima, artimaisiais, 
brangiais žmonėmis; laikas, skirtas 
apmąstyti savo pasirinkimus, spren-
dimus ir darbus. Šventiniu laikotar-
piu visur jaučiame ore tvyrantį ge-
rumą, meilę ir santarvę, šiuo metų 
laiku net šypsotis norisi labiau.

Linkiu Jums, kad šios Kalėdos at-
neštų į Jūsų namus jaukumą ir šilu-
mą, kad ateinantys metai žadėtų 
naujas viltis, būtų turtingi ir dva-
singi. Lai tas gerumas ir jaukumas, 
papuošiantys šventinį metų laikotar-
pį, neapleidžia Jūsų namų net šven-
tėms pasibaigus, o nuoširdžios šyp-
senos puoš Jūsų veidus visus metus.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų!

Socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė
Algimanta Pabedinskienė

Pasaulinė artrito diena yra svarbi vi-
siems, kurie kenčia nuo sąnarių ligų. Tai 
diena, kurią įvairiais renginiais ir iššū-
kiais mini Europoje ir pasaulyje. Reuma-
tinės sąnarių ligos plinta, sergantieji ken-
čia nuo sąnarių ligų, kurios nulemia ne-
grįžtamus sąnarių pakitimus ir galiausiai 
sąlygoja neįgalumą. Europoje šiomis ligo-
mis serga apie 103 mln. įvairaus amžiaus 
žmonių, tarp jų ir vaikų.

Lietuvoje šiuos negalavimus patiria  
maždaug 25% suaugusiųjų. Ilgėjant gy-
ventojų amžiaus trukmei tai tampa vis 
svarbesne ir aktualesne problema. Šie 
metai Lietuvoje yra  sveikatingumo me-
tai, o  EULAR pacientų lygos PAD   priė-
mė šūkį „ Gyvename ilgiau, senstame lė-
čiau“. Kad tai pasiektume, rekomenduo-

Pasaulinės artrito dienos ir                                  
LAA 15 metų veiklos sukakties paminėjimas

jama mažiau rūkyti, nevartoti alkoholinių 
gėrimų, reguliuoti svorį, nuolat mankštin-
tis, nepamesti  geros nuotaikos, gražaus 
bendravimo ir santarvės.

Šiais metais Lietuvos artrito asociacija 
organizavo PAD konferenciją ir 15 metų 
veiklos sukakties paminėjimą spalio mėn. 
VšĮ Antakalnio poliklinikos salėje, pakvie-
tusi apie 300 dalyvių: svečių iš LR Seimo, 
SAM, SADM, NRD prie SADM, gydytojus 
reumatologus,  būsimuosius psichologus 
- VU studentus su dėstytoja,  artrito orga-
nizacijų narius, žurnalistus ir tuos , kurie 
domisi šia liga ir nuo jos kenčia. 

Kadangi atvykusiųjų kelionė matuo-
jama šimtais kilometrų, po registracijos 
žvarbią rudens dieną atvykusius sušildė-
me garuojančia arbata. Konferencija pra-
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sidėjo 11.00 val. su  Asociacijos „Ode himnui“(žodžiai 
ir muzika Marijos Barauskienės). Dainavome visi. Po to 
konferencijos moderatorė medicinos vadovė prof. Jolan-
ta Dadonienė  pasveikino visus  ir palinkėjo prasmingos, 
gražios bendrystėje  dienos.

Audringais plojimais pasitikome gerbiamus svečius: 
Dangutę Mikutienę, LR Seimo Sveikatos reikalų komite-
to pirmininkę su komiteto  nare prof.Vida Marija  Čigrie-
jiene, Jadvygą Zinkevičiūtę, SAM viceministrę, Eglę Ča-
plikienę, SADM atstovę, Jolantą Mikulėnienę, NRD prie 
SADM atstovę, šios salės šeimininkę Ingridą Savickienę, 
poliklinikos direktoriaus pavaduotoją valdymui. Šiltai su-
tikti kitų organizacijų atstovai, žurnalistai ir visi dalyvau-
jantys konferencijoje.

Sveikinimo žodį tarė pirmininkė, mūsų konferenci-
jų globėja Dangutė Mikutienė pabrėždama Asociacijos  
nueitą  neilgą, bet prasmingų darbų kelią, kuriame ne-
trūko išbandymų, tačiau be didžių sunkumų  juk nebū-
na didžių darbų. Palinkėjo tvirtybės ir atkaklumo, pri-
imant naujus iššūkius, tolimesnės plėtros, sutelktumo 
ir tikėjimo, kad galime padėti pagalbos prašantiems ir 
tyliai kenčiantiems. Už aktyvią veiklą ir prasmingus  dar-
bus įteikė garbės raštus klubų pirmininkėms: Aldonai Pa-
lionienei,  Janei Rinkevičienei ir Aldonai Rutkauskienei. 

SAM ministro Vytenio Povilo Andriukaičio pavedimu 
viceministrė Jadvyga Zinkevičiūtė, tarusi sveikinimo žodį,  
labai pamalonino įteikdama Padėkos raštus reumatolo-
gams prof. Irenai Butrimienei ir prof. Astai Baranauskai-
tei, doc. psichologei Rūtai Sargautytei ir LAA prezidentei 
Onai Telyčėnienei. Šie Padėkos raštai įrodo mūsų ben-
drą susitelkimą, nuolatinę  ir  nuoseklią kovą siekiant 
bendrų tikslų Lietuvos pacientų, sergančių  reumatinė-
mis sąnarių ligomis, gerovei. Eglė Čaplikienė pasveikino 
konferencijos dalyvius ir įteikė SADM ministrės Algiman-
tos Pabedinskienės sveikinimą su 15-os Asociacijos vei-
klos metų sukaktimi, kuriame rašoma: „...Jūsų Asocia-
cijos tikslai, uždaviniai ir veiklos kryptys daug prisideda 
prie žmonių socialinių klausimų sprendimo bei aktyves-
nio jų integravimosi į visuomenę. Įvertintas darbas te-
būna Jūsų turiningo gyvenimo palydovas“.

Visi 15 metų  yra  nuoseklaus bendravimo metai su 
Neįgaliųjų reikalų departamentu. Buvo įvairių pokyčių: 
teritorinių – asociacijai, pavaldumo bei pavadinimo kei-
timo departamentui, tačiau  ryšiai su šia organicacija iš-
likę iki šiolei. Pagrindinis Asociacijos ir jos narių finan-
savimas yra per Neįgaliųjų integracijos programas. Šiai  
konferencijai skirta 4.0 tūkst.Lt. transportui ir maitini-
mui. Nuoširdžiai tariame ačiū. Malonu buvo išgirsti iš 
NRD prie SADM atstovės Jolantos Mikulėnienės šiltus 

sveikinimo žodžius ir pasidžiaugti  veiklos įvertinimu: ji 
įteikė direktorės Genovaitės Paliušienės Padėkos raštus 
Asociacijai ir  prezidentei  Onai Telyčėnienei. Asociaci-
jos kolektyvui  rašoma: “... Džiugu, kad Jūsų Asociacija 
sustiprėjo ir tapo aktyvia neįgaliųjų socialinės integra-
cijos programos vykdytoja, kad esate iniciatyvūs, ben-
dradarbiaujate su kitomis organizacijomis, dalyvaujate 
tarptautiniuoe projektuose bei rūpinatės neįgaliųjų gy-
venimo kokybe“.

Sveikino  šios salės šeimininkė Ingrida Savickienė, po-
liklinikos direktoriaus pavaduotoja; nenuvylė, pažadėjo 
visada mums suteikti salę.

Nuo Reumatologų asociacijos pirmininkas prof. ha-
bil. dr. Algirdas Venalis  per prof. Jolantą Dadonienę per-
davė tortą šventei su užrašu „LAA 15“ ir  sveikinimo žo-
džius, kuriuose įrašyta: „Jūsų susitelkime, nuolatinėje ir 
nuoseklioje  kovoje slypi didelė jėga ir galimybės. Linkiu 
ištvermės ir sveikatos“.

Iškilmingoji konferencijos pirmoji dalis pasibaigė. To-
liau tęsėme darbą.

LAA prezidentė Ona Telyčėnienė pristatė 15 metų 
veiklos apžvalgą, padėkojo garbiems  svečiams: politi-
kams, sveikatos apsaugos ir socialinės srities valdinin-
kams,  reumatologams už dalyvavimą  konferencijoje - 
nes jų dalyvavimas yra svarbus palaikymas, padedantis 
geriau  suvokti veiklos prasmę ir naudą Lietuvos sergan-
tiesiems reumatinėmis sąnarių ligomis. Tikimės, kad to-
limesnis mūsų bendradarbiavimas bus ir toliau plėtoja-
mas dėlei visavertės ir produktyvios sergančiųjų ir neį-
galiųjų kasdienybės.

Apie retai girdimą bet labai sunkią ligą, pranešimą  
„Sisteminė raudonoji vilkligė – jaunų moterų liga“ skai-
tė  prof. Jolanta Dadonienė. Kad sąnariukai  nesusting-
tų ir šiek tiek išlaisvėtų Virginija iš Kauno pasiūlė trum-
pą, bet smagią mankštelę „Judėk laisvai“. Su reumati-
nių ligų ateities terapija  supažindino prof. Asta  Bara-
nauskaitė. Po rimtosios  konferencijos  antrosios dalies  
susirinkome prie šventinio stalo pabendrauti ir paska-
nauti dovanoto torto.

Laikas nenumaldomai bėgo, diskutavome, dalinomės 
šventei skirtomis mintimis, džiaugėmės kitų organizaci-
jų dovanotomis gėlėmis ir gražiais palinkėjimais, tai Al-
donos Droseikienės ir Gintauto Paltanavičiaus, apžiū-
rėjome surengtą nuostabią  rankdarbių parodėlę. Po to 
klausėmės artrito kolektyvų  surengto koncerto: Vitalija 
iš Alytaus pasveikino visus dalyvius su daina, palydėta 
gitaros stygų skambesio, dainavo Vilniaus „Rugiagėlės", 
Panevėžio  „Velželis“ , Kauno „Viltis“,  pasirodė ir „Rokiš-
kio dvaro ponai“. Tarmių metus pažymėjo savo  žemai-
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tiška tarme  tauragiškė. Visiems plojome ir džiaugėmės, 
kad nereikia brangių artistų samdyti, turime savuosius.

 Susitikę tikrai nedejuojame. Mus vienija ne tik liga, 
bet ir bendri pomėgiai – poezija, dailė, rankdarbiai. Su-
rengta rankdarbių parodėlė: kruopščiausi  siuvinėjimai, 
smulkiausi nėriniai, mezginiai, išradingos gėlių puokš-
tės, papuošalai, piešiniai; stenduose matėme įdomiau-
sias organizacijų  veiklas. Už būtinybę gyventi ekologiš-
kai kvietė šiaulietės, o VU psichologijos studentai suor-
ganizavo mainų mugę knygomis „Imkite, skaitykite, da-
linkitės ir sveikite“. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems kon-
ferencijoje, nes bendravimas ir prasmingas laiko leidi-
mas kartu teikia naujų jėgų. Stiprybės ir sveikatos. Iki 
kitų susitikimų.

 
                                                              LAA informacija

Brangieji, 

Artėja gražus, ramybę nešantis metas. 
Jau netrukus pajusime švenčių dvasią – Kū-
čios, Kalėdos, Naujieji. Žengdami per nau-
ją laiko slenkstį visada susimąstome apie 
tolstančius metus, susimąstome apie tai, 
ką per juos nuveikėme sau, savo artimui, 
tiems, kurie yra drauge.

Kiek išdalinome atjautos ir gerumo? Kiek 
ištarėme šiltų žodžių, kažkam pakėlusių 
dvasią ar parėmusių viltį?

Kalėdos –stebuklų metas.
Tegul mūsų sielos prisipildo ramaus džiu-

gesio, žmogiškosios tikrumos bei drąsos my-
lėti pasaulį ir žmones. Jau laikas atversti  
naują puslapį su švariomis paraštėmis ir su-
rašyti pačius tauriausius troškimus, įveik-
ti neužbaigtus darbus ir tęsti įprastus, o 
jei kyla idėjų, jas įgyvendinti, nes turėsi-
me 12 mėnesių.

Dovanokime savo artimiesiems ir vie-
no likimo bendraminčiams dėmesį ir meilę.

Dvasingų šv. Kalėdų ir laimingų 2014- tų 
Naujųjų Metų !

                            Su meile
                              ONA STEFANIJA TELYČĖNIENĖ
        Lietuvos artrito asociacijos prezidentė

Pasaulio sveikatos organizacija ir įvairių šalių žino-
mi specialistai (ortopedai, reumatologai, pediatrai, 
traumatologai, imunologai ir kt.) ragina atkreipti dė-
mesį į lėtines neinfekcines ligas, kurioms būdingas že-
mas mirtingumo lygis, bet kurios pasižymi aukštu ser-
gamumo bei neįgalumo lygiu ir sukelia lėtinius skaus-
mus. Todėl Pasaulio sveikatos organizacija kasmet spa-
lio 12–20 dienas skelbia judamojo aparato arba Pasau-
line kaulų ir sąnarių ligų savaite. Ši savaitė apima kelias 
atmintinas dienas: 

Spalio 12-oji – Pasaulinė artrito diena.
Spalio 16-oji – Pasaulinė stuburo diena.
Spalio 20-oji – Pasaulinė osteoporozės diena.
Savaitės tikslas – kuo plačiau ir geriau informuoti vi-

suomenę apie įvairias kaulų, sąnarių ir jungiamojo au-
dinio sistemos ligas bei funkcinius sutrikimus, jų prie-
žastis, gydymą ir, visų svarbiausia –profilaktiką. Įvairių 
sričių specialistai raginami labiau atkreipti dėmesį į šią 
vis dažniau pasitaikančią sveikatos sutrikimų rūšį, ku-
rios gydymui bei diagnostikai skiriama vis daugiau lėšų.

Atsižvelgdama į šios problemos globalumą bei aktu-
alumą, Pasaulio sveikatos organizacija kartu su Jungti-
nių Tautų Organizacija palaikė idėją ir dalyvavo įkuriant 
tarptautinį judėjimą „Kaulų ir sąnarių dešimtmetis 2000–
2010: griaučių ir raumenų ligų prevencijai ir gydymui“. 
Kaulų ir raumenų sistemos, nugaros bei kaklo skausmai 
yra viena dažniausių nedarbingumo priežasčių tarp dar-
bingo amžiaus asmenų Europos Sąjungoje. Šios ligų gru-
pės svarbą rodo šie faktai: 30–40 proc. visų žmonių jau-
čia raumenų ir kaulų ligų požymius, o dėl šių ligų kenčia 
per 100 mln. Europos gyventojų. 

Spalio 12-oji, Pasaulinė artrito diena, buvo pradėta 
minėti 1996 m. Tarptautinės artrito ir reumato asociaci-
jos (angl. Arthritis and Rheumatism International – ARI) 
dėka. 1948 m. JAV buvo įkurtas Artrito fondas. Jį įkūrė 
mokslininkai bei praktikai, susirūpinę nuo šių ligų ken-
čiančių žmonių būklės palengvinimu. Tarptautinė artrito 
ir reumato asociacija ne tik mini spalio 12 dieną, bet išti-
sus metus vykdo aktyvią veiklą. Ši asociacija yra įsteigta 
1988 m. ir susideda iš įvairių nacionalinių organizacijų, 
daugiausia vienijančių šios ligų grupės paveiktus žmo-
nes (sergančiuosius arba jų artimuosius). Su Tarptautine 
artrito ir reumato asociacija glaudžiai bendradarbiauja 
Europos Sąjungos lyga prieš reumatą (EULAR), kuri ats-

Minime Pasaulinę kaulų 
ir sąnarių ligų savaitę    

G Y V E N I M A S  I R  A R T R I T A S
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tovauja reumatinėmis ir judamojo aparato ligomis ser-
gantiems žmonėms, sveikatos priežiūros specialistams 
ir mokslininkams iš įvairių Europos Sąjungos valstybių.

Tarptautinė artrito ir reumato asociacija ypač akcen-
tuoja nemedikamentinį gydymą ir įvairialypę pagalbą 
sergantiesiems. Jų siūlomas daugiau nemedikamenti-
nio gydymo algoritmas:

1. Nuolatinis pacientų ir jų artimųjų mokymas.
2. Savarankiško gydymosi programos (pavyzdžiui, Ar-

trito fondo savarankiško gydymo programa, įvairios fizi-
nio aktyvumo taikymo programos).

3. Įvairialypė socialinių darbuotojų pagalba.
4. Psichologinė pagalba esant reikalui.
5. Svorio mažinimo programa (jei yra nutukimas).
6. Nuolatinis aerobinių pratimų taikymas (specialioji 

kineziterapijos programa ir bendroji lavinamoji progra-
ma) – raumenų stiprinimo programos.

7. Įvairios fizioterapijos ir balneoterapijos procedū-
ros.

8. Įvairialypė pagalba ambulatoriškai gydomiems 
pacientams (mobilumas, apsipirkimas, kultūrinė pro-
grama ir kt.).

9. Tinkamos avalynės parinkimas.
10. Įtvarų ir kitos kompensacinės technikos pritaiky-

mas esant būtinybei.
11. Sąnarių apsauga taikant ilgą ar labai intensyvų 

fizinį krūvį.
12. Ligonių užimtumo ir įdarbinimo programos ir pan.
Prie gausios kaulų ir sąnarių ligų grupės Pasaulio svei-

katos organizacija priskiria visus įgimtus ar dėl traumų 
atsiradusius griaučių, raumenų ir jungiamojo audinio 
pažeidimus, krizinius sindromus, osteopatijas, vaikų ju-
damojo aparato ligas ir kt. Taip pat šiai ligų grupei pri-
skiriami ypač dažnai pasitaikantys juosmens (dorsopa-
tijos) ir kaklo skausmai, artritai (artrozės), peties sąna-
rio skausmai, osteoporozė, reumatoidinis artritas (RA), 
podagra ir kitos rečiau pasitaikančios sisteminės ligos 
kaip fibromialgija, sisteminė raudonoji vilkligė ir kt. Vi-
sas jas galima būtų santykinai suskirstyti į dvi pagrindi-
nes grupes – uždegimines ir degeneracines. 

Pagal galiojančią TLK-10 AM klasifikaciją, uždegimi-
nėms ligoms priklauso reumatas (priskirtas kraujotakos 
sistemos ligoms, nes dažnai paveikia arterijų sieneles 
ir širdies vožtuvus), reumatoidinis artritas, juvenilinis 
artritas, podagra, sisteminė raudonoji vilkligė, ankilo-
zuojantis spondilitas, sisteminė progresuojanti sklero-
zė (arba sklerodermija), dermatopolimiozitas, reumati-
nė polimialgija ir kitos retesnės ligos, priskirtos jungia-
mojo audinio, raumenų bei skeleto ligų grupei. Uždegi-

minės reumatinės ligos gali apimti visą atramos ir judė-
jimo aparatą, t. y.sąnarius, raumenis, jungiamąjį audinį, 
esantį kituose organuose, ir kraujotakos sistemą. Kadan-
gi šios struktūros yra beveik visame organizme ir atlieka 
įvairias funkcijas, atsiranda įvairūs klinikiniai sindromai. 

Trumpai apžvelkime mokslinę literatūrą šia tema. 
Kaulų ir sąnarių pažeidimai yra dažniausia ilgalaikio 
skausmo bei fizinės negalios priežastis, kuri visame pa-
saulyje kasmet paveikia šimtus milijonų žmonių. Pagal 
paplitimą judamojo aparato ligos yra trečioje vietoje 
tarp visų ligų, t. y. apie 24 proc. viso pasaulio gyven-
tojų turi pažeistą griaučių ir raumenų sistemą. Dau-
giau nei pusė Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pagyve-
nusių asmenų kenčia sąnarių skausmus, o 21 proc. su-
augusių JAV gyventojų yra diagnozuotas artritas. Apie 
29 proc. Jungtinės Karalystės gyventojų kenčia nugaros 
skausmus, nuo šios sistemos ligų kenčia apie 27 proc. 
Norvegijos gyventojų. Vokietijoje šiomis ligomis sergan-
čių asmenų yra gerokai per 4 milijonus ir 5 proc. iš jų 
nuolat gydosi. Ispanijoje kelio sąnario osteoartritu ser-
ga apie 10 proc. gyventojų, rankos osteoartritu – apie 6 
proc., fibromialgija – apie 2,4 proc. gyventojų. Progno-
zuojama, kad po 25 metų JAV bus apie 40 proc. asme-
nų, sergančių artritu. 

Taigi, sergamumo šiomis ligomis skaičiai tikrai įspū-
dingi. Kaip rodo statistika, Vokietijoje per metus dėl 
reumatinių ir judamojo aparato ligų susidaro apie 50–
60 milijonų nedarbo dienų! Lietuvoje 2011 metais jun-
giamojo audinio ir skeleto bei raumenų sistemos ligo-
mis sirgo 520 719 asmenų, vyresnių nei 18 metų am-
žiaus (SVEIDROS duomenys). Tai sudaro apytiksliai 15,1 
proc. Lietuvos gyventojų. 241 136 atvejai diagnozuoti 
pirmą kartą. Tačiau realūs sergamumo skaičiai, be abe-
jonės, yra didesni.

Toliau laipsniškai ilgėjant vidutinei gyvenimo trukmei 
ir daugėjant pagyvenusių bei senų žmonių, neišvengia-
mai didės ir išlaidos, susijusios su reumatinių ligų gydy-
mu, daugės įvairių medicininių, socialinių ir psichologi-
nių problemų. Sąnarių skausmas ir judėjimo funkcijos 
sutrikimas yra viena iš dažniausiai pasitaikančių vidutinio 
ir vyresnio amžiaus žmonių sveikatos sutrikimo formų. 
Beje, šiomis ligomis dažniau serga moterys negu vyrai. 

Trumpai supažindinsime su dviem dažniausiai pasi-
taikančiomis ligomis, jų klinika ir etiologija. Degenera-
cinės sąnarių ligos dažniausiai atsiranda su amžiumi ir 
tam daro reikšmingą įtaką jungiamajame audinyje vyks-
tantys senėjimo procesai bei dideli ar ilgai trunkantys fi-
ziniai krūviai. Svarbią vietą užima ir paveldimumas, kuris 
nulemia jungiamojo audinio (kremzlinio audinio, raiščių, 
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sausgyslių ir kt.) savybes ir jo gebėjimą regeneruoti. Daž-
niausiai pasitaikanti tokio pobūdžio liga yra osteoartri-
tas, dar vadinamas deformuojančia osteoartroze, poli-
artroze, degeneracine sąnarių liga. Tačiau kai kurių au-
torių duomenimis, artritas ir artrozė– tai skirtingos dia-
gnozės. Artritas apibūdinamas kaip pirminė vieno ar ke-
lių sąnarių uždegiminė būklė su galimu antriniu jungia-
mojo audinio pažeidimu, o artrozė– tai pirminis dege-
neracinis procesas, pažeidžiantis kremzlę, kaulą, su ga-
limu antriniu sąnario komponentų uždegimu.

Dėl skirtingų priežasčių, kurios sukelia pokyčius sąna-
riuose, skiriamas pirminis ir antrinis osteoartritas (artrozė):

1. Pirminis – kai nėra jokios žinomos sąnario poky-
čių priežasties. Apibūdinamas kaip pagyvenusių ir senų 
žmonių liga, atsirandanti dėl organizmo senėjimo pro-
cesų ir sąnario kremzlės degeneracinių pokyčių.

2. Antrinis – išsivysto dėl konkrečių osteoartritą su-
keliančių veiksnių: menisko sužeidimų, buvusios sąnario 
operacijos, blogai sugijusių kaulų lūžių, ilgo buvimo ra-
mybėje, per didelės mechaninės apkrovos, nutukimo ir 
pan. Antrinis osteoartritas taip pat išsivysto esant įgim-
tai sąnarių kremzlių patologijai. Tokiu atveju jis vystosi 
jauname amžiuje. Sergant cukriniu diabetu, kai kuriomis 
skydliaukės ligomis ar esant atskiriems riebalų apykaitos 
sutrikimams taip pat gali vystytis antrinis osteoartritas.

Ši liga atsiranda dėl pamažu progresuojančių degene-
racinių sąnario kremzlės pažeidimų viename ar keliuose 
sąnariuose. Ligos atsiradimui svarbiausi 3 rūšių veiksniai: 
fiziniai, genetiniai ir biocheminiai. Iš pradžių atsiranda 
sąnario skausmingumas, ypač fizinio krūvio metu arba 
po jo, judesių ribotumas, sąnario traškėjimas judinant, 
vėliau gali išsivystyti matomos sąnario deformacijos, są-
naryje gali atsirasti įvairaus laipsnio vietinis uždegimas ir 
pradėti kauptis skystis, išsivystyti sąnario patinimas, jis 
gali parausti, pakilti temperatūra. Vienas iš dažnai pa-
sitaikančių požymių yra sąnario sustingimas iš ryto ar-
ba ramybės būklėje, kuris trunka trumpai ir greitai pra-
eina (maždaug po 15–30 min.). Nors iš pradžių liga pa-
sireiškia labai menkais simptomais,palaipsniui išsivys-
to ne tik sąnarių kremzlės pakitimai, reikšmingai suma-
žėja tarpas tarp sąnarinių paviršių, bet ir atsiranda po-
kremzlinių cistų bei susidaro kaulinės išaugos – osteo-
fitai. Šie pakitimai jau gerai matomi rentgeno nuotrau-
kose ir naudojami diagnozei patikslinti. 

Liga gali pažeisti bet kurį sąnarį, tačiau dažniausiai nu-
kenčia stuburo slankstelių smulkūs sąnariai, kelių (gonar-
trozė), klubų (koksartrozė), čiurnos ir plaštakų sąnariai. 

Kadangi osteoartritas yra lėtinė polietiologi-
nė liga, tai ir ją sukeliančių veiksnių yra daug ir la-

bai sudėtinga nustatyti, kuris jų yra svarbiausias:
1. Vyresnis amžius. Dažniausiai osteoartritas pasi-

reiškia apie 40–50 gyvenimo metus ir su kiekvienu de-
šimtmečiu vis daugėja juo sergančiųjų. Bet vyresnis am-
žius nebūtinai turi būti tas veiksnys, dėl kurio suserga-
ma osteoartritu – didelę įtaką turi judamojo ir atramos 
aparato sistemos pokyčiai.

2. Lytis. Iki 50 metų amžiaus osteoartritas daug daž-
nesnis vyrams, bet vėliau juo dažniau serga moterys. Vy-
resnio amžiaus moterų, kurios daugiau serga rankų, ke-
lių ir klubų osteoartritu, yra daugiau nei to paties am-
žiaus vyrų. Moterims būdingas daugiau sąnarių apiman-
tis osteoartritas nei vyrams.

3. Paveldimumas. Nustatyta, kad pacientų, kuriems 
buvo protezuotas klubas ar kelis dėl osteoartrito, bro-
liai arba seserys turi daug didesnę riziką susirgti osteo-
artritu: penkis kartus dažniau klubo ir tris kartus kelio 
sąnario osteoartritu.

4. Įvairios sąnario traumos (lūžis, išnirimas, pakarto-
tinės traumos, potrauminiai uždegimai ir pan.).

5. Nutukimas. Jis nulemia nuolatinį sąnarių perkro-
vimą, ypač kojų.

6. Įgimti ar įgyti sąnario struktūrų pažeidimai (są-
nario nestabilumas, meniskų pažeidimas, įgimtas šlau-
nikaulio išnirimas ir kt.).

7. Medžiagų apykaitos ir endokrininės ligos (pavyz-
džiui, cukrinis diabetas).

8. Darbas ir sportas. Tiems, kam tenka dažnai lenk-
tis, dirbti ankštose patalpose, daug kartų atlikinėti tuos 
pačius judesius, dažniau vystosi kelio sąnario ar stuburo 
osteoartritas (siuvėjams, dažytojams, kirpėjams).Profe-
sionalūs sportininkai (futbolininkai, lengvaatlečiai, slidi-
ninkai) taip pat reikšmingai dažniau serga osteoartritu.

Ligos pradžia dažniausiai sunkiai pastebima ir nusta-
toma, nes pacientas tiksliai negali pasakyti, kada prasidė-
jo liga, kada jis pajuto pirmuosius simptomus. Svarbiau-
sias simptomas ligos pradžioje yra bukas sąnarių skaus-
mas, atsirandantis didesnio fizinio krūvio metu arba po 
jo. Ligai progresuojant skausmas stiprėja, jis vis dažniau 
gali varginti ir ramybės būsenoje. 

Osteoartrito(artrozės) gydymas yra ilgalaikis, kar-
tais trunkantis visą likusį gyvenimą. Jis gali apimti įvai-
rius medikamentinius ir nemedikamentinius gydymo 
metodus. Dažniausiai ligoniai, pajutę nedidelį skausmą 
ar diskomfortą sąnaryje judesio metu, neskuba kreiptis 
į gydytoją, patys perka įvairius medikamentus ar bran-
gius maisto papildus (kurių teigiamo poveikio nepatvirti-
na moksliniai tyrimai), gydosi liaudiškais metodais, įvai-
riais trynimais. Į gydytojus paprastai kreipiamasi tik ta-
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da, kai skausmas pradeda trikdyti įprastą kasdienę vei-
klą, atsiranda sąnario sustingimas, patinimas ar traške-
sys. Gydytojai dažniausiai diagnozuoja pažengusią ligą, 
o kartais net rekomenduoja keisti (protezuoti) sąnarį.

Osteoartrito gydymo sudėtingumą lemia daug prie-
žasčių: nuo osteoartrito visiškai nepasveikstama, šios li-
gos sunku išvengti senstant, ilgai vartojami vaistai nuo 
uždegimo (mažinantys skausmą) sukelia nepageidauja-
mas reakcijas, o sąnariai dažnai protezuojami per vė-
lai, todėl po operacijos (ypač senyvame amžiuje) sunku 
grąžinti jų normalią funkciją. Todėl pajutus pirmuosius 
požymius patartina kreiptis į specialistus, kad liga būtų 
diagnozuota kuo anksčiau, kol dar įmanoma pristabdy-
ti jos progresavimą. 

Reumatinės ligos, deja, neaplenkia ir vaikų. Pats svar-
biausias ir dažniausiai pasitaikantis iš minėtų ligų gru-
pės – jaunatvinis idiopatinis artritas (juvenilinis artri-
tas, jaunatvinis lėtinis poliartritas ir pan.). Šiuo vienu 
pavadinimu vadinama visa grupė ūmių ir lėtinių ligų, ku-
rioms yra būdingas vaikystėje atsirandantis vieno ar ke-
lių sąnarių uždegimas (pagrindiniai jo simptomai yra są-
narių skausmas, sąnarių tinimas, sąnarių judesių ribo-
tumas ir kt.), kurio etiologija nėra tiksliai žinoma. Ši li-
ga trunka ne trumpiau kaip šešias savaites (kartais net 
metų metus) ir dažniausiai prasideda mokyklinio am-
žiaus vaikams, t. y. iki 16 metų. Tarp galimų ligos prie-
žasčių yra dažnos infekcijos, autoimuniniai organizmo 
pokyčiai, stresas ir paveldimas polinkis sirgti reumati-
nėmis ligomis.

Yra išskiriamos 2 svarbiausios šios ligos formos. Api-
mantis vidaus organus (visceralinis) artritas, dar vadina-
mas Still sindromu, yra pavojingas gyvybei, todėl būtina 
vaiką hospitalizuoti. Šiai formai būdingas įvairus pažeis-
tų sąnarių skaičius, gali būti padidėję limfmazgiai, atsi-
rasti tipinis bėrimas, karščiavimas. Neapimantis vidaus 
organų (nevisceralinis) artritas lėtai progresuoja ir pa-
žeidžia tik sąnarius. Išskiriamos 3 jo klinikinės eigos, ku-
rias galima laikyti atskiromis ligomis. Oligoartritas, kai 
pažeidžiama nuo 1 iki 5 sąnarių per pirmuosius 6 ligos 
mėnesius, gali būti akių pažeidimų ir labai retai pažei-
džiami vidaus organai. Poliartritas, kai per pirmus 6 li-
gos mėnesius pažeidžiama daugiau nei 5 sąnariai. Šiai 
ligos formai būdingi tik sąnarių pažeidimai, vidaus or-
ganai pažeidžiami itin retai, akių pažeidimai yra nebū-
dingi. Sisteminis idiopatinis artritas, kai karščiuojama 
ne mažiau kaip 2 savaites ir labiausiai nukenčia ne są-
nariai, o vidaus organai: kepenys, inkstai, limfiniai maz-
gai bei papildomai būna serozitai (perikarditas, pleuri-
tas, peritonitas ir kt.).

Kadangi nėra vieno tikslaus diagnostinio metodo jau-
natvinio idiopatinio artrito diagnozei nustatyti, atlieka-
ma nemažai medicininių tyrimų, bandant atmesti kitas 
diagnozes: ultragarsinis sąnarių tyrimas, branduolinio 
magnetinio rezonanso tyrimas, rentgenologiniai sąna-
rių tyrimai, ypač svarbūs biocheminiai kraujo, imunolo-
giniai ir genetiniai tyrimai, įvairūs kineziologiniai sąna-
rių testai ir pan. Lietuvoje per 2011 m. nuo šių ligų am-
bulatoriškai gydėsi 422 vaikai ir paaugliai iki 18 metų. 
Tačiau vertinant šiuos duomenis būtina atsižvelgti į tai, 
kad tai yra medicininės statistikos duomenys ir realus 
vaizdas gali būti žymiai prastesnis. JAV juveniliniu idio-
patiniu artritu serga maždaug 300 tūkstančių vaikų ir 
tai sudaro nuo 4 iki 14 atvejų, tenkančių 100000 asme-
nų iki 18 metų amžiaus, Kanadoje – apie 3,2– 4 atvejus 
100000 asmenų iki 18 metų amžiaus. Mergaitės serga 
dažniau nei berniukai.

Liga dažniausiai prasideda neaiškios kilmės karščiavi-
mu, pasireiškiančiu rytais ir vakarais, kuris didžiajai da-
liai vaikų trunka nuo 2 savaičių iki mėnesio. Patys svar-
biausi simptomai yra sąnarių skausmas, patinimas bei 
sustingimas, taip pat sąnario judesių ribotumas. Siste-
minio jaunatvinio poliartrito pagrindinis sisteminis po-
žymis yra karščiavimas, dažnai lydimas blyškiai rausvo 
odos bėrimo, atsirandančio didėjant karščiavimui. Ki-
ti požymiai yra raumenų skausmas, padidėjusios kepe-
nys, blužnis ir limfmazgiai, akių uždegimai bei perikar-
ditas (širdies maišelio uždegimas) ar pleuritas (pleuros 
uždegimas).

Gydymas cheminiais preparatais, fizioterapija bei 
pacientų ir jų tėvų mokymas yra sėkmingo gydymo 
pagrindas. Vaikams, sergantiems jaunatviniu idiopati-
niu artritu, dažniausiai reikalingas gydymas nesteroidi-
niais vaistais nuo uždegimo ir kartu kitais medikamen-
tais. Taigi, vaikų jaunatviniam idiopatiniam artritui gy-
dyti naudojami: 

Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. Jie sumažina 
karščiavimą, sąnarių skausmą ir patinimą. Sergantiems 
vaikams šie vaistai gali sukelti įvairių nepageidaujamų 
reiškinių: kraujavimą, kepenų, skrandžio ir dvylikapirš-
tės žarnos pažeidimų.

Antibiotikai (penicilinas, vankomicinas ir kt.) dažniau-
siai skiriami pačioje gydymo pradžioje, siekiant atmes-
ti ar įveikti galimą infekcinį faktorių.

Kortikosteroidai (metilprednisolonas ir kt.). Korti-
kosteroidai gali būti skiriami tabletėmis per burną kar-
tu su kitais medikamentais arba daug rečiau injekcijo-
mis į pažeistą sąnarį. 

Ligos eigą modifikuojantys imunomoduliatoriai ir an-
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tinavikiniai vaistai: metotreksatas, ciklofosfamidas, azti-
oprinas ir kt. vaistai, veikiantys virškinimo trakto užde-
giminius procesus, pavyzdžiui, sulfasalazinas. Jie skiria-
mi, kai vartojant vien nesteroidinius vaistus nuo uždegi-
mo ir hormoninius vaistus nepavyksta sumažinti sąnarių 
skausmo ir patinimo bei kitų simptomų. Šios vaistų gru-
pės dažnai sukelia nepageidaujamų reiškinių. Dažniau-
si jų – pykinimas, viduriavimas, kepenų, inkstų, kraujo 
ir limfos bei imuninės sistemos pažeidimai.

Tumoro nekrozės faktoriaus blokatoriai (etanercep-
tas, infliksimabas) ir kiti naujieji biologiniai preparatai 
(interleukino-6 receptorių blokatoriai, interleukino-1 
ir kt.). Jie labai specifiškai paveikia ar blokuoja aktyvius 
imuninius mechanizmus ir taip slopina uždegiminį pro-
cesą. Nors dėl šios vaistų grupės dar aktyviai diskutuo-
jama, jie gali padėti sumažinti sąnarių skausmingumą, 
patinimą, rytinį sąnarių sustingimą ir kitus simptomus.

Fizioterapija ir medicininė reabilitacija taip pat yra 
svarbūs gydymo metodai. Jie apima tam tikrus fizinius 
pratimus, koreguojančių įtvarų ar langečių nešiojimą, ši-
lumines, elektros, šviesos ir kitas procedūras. Kartu su 
medikamentiniu gydymu reabilitacija turi būti pradėta 
kiek įmanoma anksčiau, kad būtų palaikomas normalus 
sąnarių lankstumas, raumenų tonusas ir jėga. Reabilita-
cija leidžia išvengti sąnarių kontraktūrų, deformacijų ar-
ba jas,kiek įmanoma, koreguoja.

Kadangi kyla nemažų sunkumų tiksliai nustatant ju-
venilinio artrito diagnozę, tai ir ligos ateities prognozės 
nustatymas yra komplikuotas. Maždaug 50 proc. sergan-
čiųjų iki pilnametystės nepasveiksta ir jiems būtina to-
lesnė specializuota reumatologinė pagalba. Yra duome-

nų, kad oligoartrine forma sergantys vaikai turi didesnę 
remisijos tikimybę negu sergantys poliartritine. Ligos ei-
gą iš dalies lemiair ankstyva diagnozė bei aktyvus tėvų 
(ir kitų šeimos narių) dalyvavimas. 

Ši liga vienaip ar kitaip neigiamai paveikia visą šeimą, 
tad svarbu išlaikyti ramybę, supratimą ir darną. Emo-
ciškai susidoroti su lėtinės ligos diagnoze yra sudėtinga 
bet kuriam suaugusiam žmogui. Bet ypač tai sudėtinga 
vaikams, kurie nėra emociškai ir fiziškai pasiruošę susi-
durti su ilgalaike, skausmą sukeliančia liga. Reikėtų su-
prasti ir atjausti, kai sergantis vaikas kartais būna piktas, 
jautrus, irzlus ar liūdnas. Mažasis ligoniukas tėra vaikas, 
kuris nori toliau gyventi savo „vaikišką“ gyvenimą, žaisti 
smagius judrius žaidimus. Todėl pageidautina kiek gali-
ma ilgiau nekeisti įprasto vaikui dienos režimo, jo įpro-
čių, neatimti mėgstamų užsiėmimų, nes tai sukels jam 
dar didesnę emocinę įtampą. Svarbu padėti vaikui įsi-
sąmoninti, kad artritas šiame gyvenimo etape yra jo gy-
venimo dalis ir būtina kiek įmanoma lanksčiau prisitai-
kyti prie ligos apraiškų. Emociškai labai svarbu, kad gy-
dymo procese „dalyvautų“ ir sergančiojo broliai ir sese-
rys, paremtų bei palaikytų sergantįjį.

  Mokslinių straipsnių apžvalgą pagal 
Lietuvos ir užsienio literatūrą parengė

REMIGIJUS ZUMERAS
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro
 Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vedėjo 

pavaduotojas 

Nepastebimai bėgantis laikas suskaičiavo jau 15-ka 
Lietuvos artrito asociacijos gyvavimo metų. Ta proga 
mes, esami ir buvę šios bendruomenės nariai, atsigrę-
žiame atgal, kad prisimintume nueitą kelią. Ir susimąs-
tome, ką gi davė skubančiame mūsų gyvenime prabėgę 
metai ir dienos, subūrę draugėn daugiau kaip du tūks-
tančius žmonių bei jų pasekėjų – šeimos narių, bičiulių,  
rėmėjų, medikų.

Asociacija gina ne tik savo narių interesus ir siekia 
jų būties palengvinimo. Ji  atstovauja beveik ketvirčiui 
milijono šalies gyventojų, sergančių reumatinėmis ligo-
mis, turi kilnų tikslą  nuoširdžiai dirbti pacientų labui.

Gerai, kad yra vieta, kur susirenka mūsų prabėgusios 
dienos. Tos vietos vardas – Atmintis. Ji žmogaus jausmų 
ir patirtų pojūčių šventovė, – rašė airių poetas ir moks-

Ne skaičiai ženklina metus, o mūsų darbai ir mintys                    
lininkas J.O’Donohue savo nuostabioje knygoje „Anam 
čara” („Sielos draugas”).

Su „Artritu” prabėgo ir mano dvylika gyvenimo me-
tų – nuo pat Alytaus klubo susikūrimo ištakų – 2000 m. 
gruodį – ir prasmingai užpildė laisvą laiką, atsiradusį po 
pasibaigusios profesinės veiklos.

Jau po  metų Alytaus „Artrito“ klubas įsijungė į 1998 
m. Panevėžyje susikūrusią LAA, vadovaujamą Marijos 
Barauskienės. Pirmoji prezidentė paliko ženklius pėd-
sakus LAA istorijoje – ji himno „Mes esame” žodžių ir 
muzikos autorė, išliko aktyvi gyvenime, spaudos pusla-
piuose ir scenoje. Marija visada mokė džiaugtis gyveni-
mu, pajausti humoro galią ir turėti didelę gražią svajonę, 
lyg mėlynąją  paukštę, ir norą ją pasivyti. Kurį laiką mus 
siejo ir bendras darbas žurnalo „Artritas” redkolegijoje.
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2002 m. LAA persikėlė į Vilnių. Ilgametės prezidentės 
Onos Stefanijos Telyčėnienės ir viceprezidentės – medi-
cinos vadovės  prof. Jolantos Dadonienės dėka ši orga-
nizacija tapo žinoma ir šalyje, ir užsienyje.

Kryptinga ir įvairiapusė asociacijos veikla,  dalyvavi-
mas EULAR socialinės lygos, Šiaurės šalių tarybos, Balti-
jos šalių reumatu sergančiųjų tarybos, Lietuvos pacientų 
tarybos ir Pacientų forumo veikloje atvėrė ir mums, eili-
niams nariams, galimybes iš siauros savo miestų aplin-
kos išeiti į plačią bendravimo, ligų pažinimo ir jų gydy-
mo erdvę.

Seminarai ir konferencijos, neįgaliųjų integracijos, 
edukaciniai ir kultūriniai projektai, speciali literatūra, 
atmintinės sergantiems sąnarių ligomis, geriausių spe-
cialistų reumatologų – profesorių Irenos Butrimienės, 
Jolantos Dadonienės, Algirdo Venalio ir kitų paskaitos 
– sukrovė tikrą žinių kraitį.

Šitų žinių dėka esame labiau apsišvietę pacientai, o 
metams bėgant vis dažniau prireikia medikų pagalbos. 
Mums geriau žinomi ligų pavadinimai, mankštos reikš-
mė ar sveikos gyvensenos taisyklės. Ir dar – supranta-
me, kad tų patarimų nepaisymas provokuoja ligą ir net 
paguldo į lovą.

Be to, už mūsų pečių ir ilgametės alytiškės medici-
nos vadovės Virginijos Lietuvininkienės pamokos apie 
žmogaus anatomijos subtilybes, medicinos naujoves ir 
būtinumą lėtinti gyvenimo tempus. Taip pat esame psi-
chologės dr. Rūtos Sargautytės, Iano Darlingo iš Škoti-
jos ir Lynne Kalman iš JK savipagalbos kursų „Padėk sau“ 
išmokyti  savanoriai instruktoriai, turintys teisę moky-
ti sergančius, kaip susigyventi su liga  ir  įgytomis žinio-
mis padėti sergantiems artritu. 

Gyvenimo aplinkybės pakoregavo mano visuome-
ninę veiklą. Bet ir dabar Trečiojo amžiaus universiteto 
(TAU) konferencijose sutinkami „Artrito” žmonės atro-
do artimi lyg giminaičiai. Beje, TAU kūrimo istorijoje su 
pagarba tariamas ne tik gyd. Medardo Čoboto, bet ir 
EKMI direktoriaus prof. Algirdo Venalio, nuolatinio reu-
matinių ligonių teisių gynėjo, vardas.  Profesorius ne tik 
pritarė pagyvenusių žmonių universiteto sukūrimo idė-
jai, bet ir padėjo suburti steigėjų grupę Vilniuje. Džiau-
giuosi gyvenimo kely sutiktais žmonėmis, su kai kuriais 
iš jų iki šiol  ryšiai  nenutrūko.

LAA pavyko taip pat. Jos gretose darbštūs ir kūry-
bingi bendrijų vadovai, kultūros ir edukacinių projektų 
organizatoriai. Ir eiliniai nariai savo patirtimi, gabumais  
užpildantys  gyvenimo turinį. Viena iš jų Zenona Jurevi-
čiūtė – ne tik Tauragės krašto, bet ir LAA bendruomenės 
šviesuolė, aktyvi „Artrito” leidinio bendradarbė. Visada 
atrodė, kad jos darbeliai – straipsniai ir eilėraščių pos-

mai – puošia žurnalą. Jie skaitytoją saugojo nuo dvasi-
nės tuštumos, lėkštų minčių, kartais nepagrįsto verkšle-
nimo: mokė į savo ligą  žiūrėti su trupučiu humoro, pasi-
lyginti su kitais, sunkiau sergančiais. Jos rašiniai paverg-
davo nuoširdumu ir optimizmu, lengva žaisminga kalba, 
kokią mokėjo tik literatūros mokytoja.

Susipažinau su Zenona vieną vasarą reabilitacijos 
stovykloje Palangoje, o ir vėliau, pasitaikius progai, pa-
sigrožėdavau jos kūryba. Vieną posmelį ir man užrašė.

Sužinojusi apie jos netektį, perverčiau turimą žurna-
lo „Artritas” komplektą ir dar kartą prisiminiau jos kūry-
bą. Labai artimas savo turiniu man pasirodė konkursinis 
rašinys, išspausdintas net dviejuose  numeriuose. Tada 
buvau redkolegijos narė, todėl konkursui ir aš pasiūliau 
tris temas. Zenona pasirinko „Maži kasdienybės stebu-
klai”. Kasdienybės stebuklais jai atrodė pavasarį pražy-
dusios plukės ir šalpusniai, šerkšnu pasidabinę medžiai 
po langais, paukštelių giesmė ir net labai mažos sveti-
mų žmonių paslaugos ir dėmesys.

Bet didžiausiu kasdienybės stebuklu Zenona laikė 
knygą – „ištikimiausią draugę visam gyvenimui”.

Internete  dar perskaičiau apie Z.Jurevičiūtės peda-
goginę veiklą, lietuvių kalbos puoselėjimą ne tik gimti-
nėje, bet ir Karaliaučiaus krašte, bičiulių ir mokinių atsi-
liepimus apie kūrybą. Ir Padėkos raštų tekstus. Labiau-
siai įsiminė šis – „linkime gyventi kaip gyvenote su ne-
matoma saule sieloje...” Šie žodžiai geriausiai atspindi 
mūsų buvusios bičiulės dvasią ir labai gražiai susišaukia 
su A.J.D’Angelo mintimi: „Kur beeitum – nesvarbu koks 
oras – visada pasiimk savo nuosavą saulę.”

Na tai kas,
Kad tu jau pavargai –
Į pasaulį
Akys žvelgia godžiai:
Tebelaukia
Nebaigti darbai
Ir kažkam
Nepasakyti žodžiai.
                          Z.Jurevičiūtė
Laikas ir toliau nepaliaujamai bėga. Jo tėkmė yra vie-

na didžiausių gyvenimo paslapčių, tvirtino ne vienas fi-
losofas. Jauną žmogų nuo seno skiria laikas, laiko ne-
sustabdysi ir neatsuksi atgal. Bet laikas mums dovano-
ja neįkainojamą patirtį, nepamirštamus žmones ir pri-
siminimus. 

Visiems norisi palinkėti, kad gyvenimo laikro-
dis kiek galint lėčiau skaičiuotų valandas ir minu-
tes, kad būtų daugiau dienų be skausmo ir liūdesio, 
kad džiugintų kiekviena diena – vaikų ir anūkų dar-
bai, besikeičiantys metų laikai, rudeninių gėlių puokš-
tė, lietaus sukeltas svajingumas, arbata iš gražiau-
sio puodelio, taurė vyno šaltą dieną, trokštamos 

G Y V E N I M A S  I R  A R T R I T A S
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knygos pirkimas, draugų skambutis ar geras žodis.
LAA prezidentei O. S. Telyčėnienei ir viceprezidentei 

prof. Jolantai Dadonienei linkime ilgai laikyti Asociaci-
jos vairą savo rankose, kaip ir visada dovanoti  kitiems, 
ką gero turite savyje, bet tarp darbų gausos neužmiršti 
ir laiko sau. Marytei Kulienei –  svarbiausius įvykius bei 
datas suguldyti  protokoluose, o  Aldonai Liutkuvienei – 
niekada nepritrūkti finansų geriems darbams.

Baigiasi dar vieneri metai. Atėjo gruodis su savo pa-
pročiais, apeigomis ir šventėmis – Naujųjų metų lauki-
mu ir Šv. Kalėdų dvasia. Kalėdų dvasia tai ne tik spindin-
čios eglutės ir parduotuvių vitrinos, dovanų pirkimas ir 

palinkėjimai atvirukuose, bet  ir advento tyla, tai ir sie-
los žinojimas, kad be nuotaikingo šurmulio reikia tylių 
apmąstymų ir ramybės akimirkų. Tai ir priminimas, kad 
kiekvienas turime atrasti savąją žvaigždę – meilės, at-
gailos, atlaidumo žiburėlį.

„Ak, kad taip Kalėdos tęstųsi ištisus metus, kad Kalė-
dų dvasia gyventų mūsų širdyse kiekvieną dieną", – sva-
jojo Charlesas Dikensas. Šito palinkėkime vieni kitiems 
ir mes, LAA žengiant į naujus jubiliejus.

                                          
LINA SVIDERSKIENĖ, 
                            Alytus

EULAR’o artrito pacientų rudeninė konferencija šie-
met vyko Reikjavike, Islandijoje, lapkričio 15-17 dieno-
mis. Vis griežtesnę dalyvių atranką praėjo ir Lietuvos ar-
trito asociacijai atstovavo asociacijos prezidentė Ona Te-
lyčėnienė ir LAA garbės narė, mokslinė konsultantė dr. 
Rūta Sargautytė.  Jos pristatė stendinį pranešimą apie 
Asociacijos veiklą. Konferencijos dienos buvo kruopščiai 
suplanuotos, kad visi dalyviai aktyviai įsitrauktų į semi-
narus, diskusijas ir kt. Buvo svarstoma ir dalinamasi pa-
tirtimi, su kokiais amžiaus pokyčiais susiduria sergantie-
ji artritais, kokie jų poreikiai  ir ką gali padėti medikai, 
pacientų organizacijos, visuomenė. Žinia, EULAR (Euro-
pos kovos su reumatu lyga) yra unikali tuo, kad vienija 
ir įvairių šalių gydytojų reumatologų organizacijas, ir ki-
tų specialybių sveikatos priežiūros specialistus (slaugy-
tojus, kineziterapeutus, psichologus ir kt.), ir pacientų 

organizacijas, t.y. veikia trijuose lygmenyse. Todėl čia 
atsiveria realios bendradarbiavimo galimybės, ką paro-
dė EULAR‘o prezidento Maurizio Cutulo nuoširdus da-
lyvavimas tiek mokslinėje, tiek socialinėje konferenci-
jos Islandijoje programoje. Kas įstrigo, tai pacientų mo-
kymas ir raginimas domėtis savo ligų gydymo naujovė-
mis, o konkrečiai - EULAR‘o farmakologinio ir nefarma-
kologinio gydymo rekomendacijomis ir standartais, ku-
rie anglų k. yra skelbiami tinklalapyje www.eular.org, o 
taip pat jau verčiami į kitas kalbas ir viešinami kiekvie-
noje šalyje. Įdomi ir naudinga konferencijos dalis buvo 
savanorių įtraukimo į pacientų organizacijų veiklą subti-
lybės, - kaip juos sudominti, pritraukti, paruošti, išlaiky-
ti. Lietuvoje gal esame įpratę savanorystę daugiau sie-
ti su jaunimu, betgi faktiškai artrito bendrijose turime 
nemažai narių-savanorių, kurie be jokio atlygio lanko 
sergančiuosius, padeda organizuoti renginius ir kt., jau 
nekalbant apie OA(osteoartrito) instruktorius ir progra-
mos „Padėk sau“ instruktorius, kurie yra dalyvavę sava-
norių mokymuose. Žvelgiant į energingas žilaplaukes is-
landes, konferencijos savanores, kilo minčių apie sava-
norio statuso įtvirtinimą ir LAA.

Kokius įspūdžius apie Islandiją apskritai parsivežėme?  
Gaila, bet per porą konferencijos dienų mažai tespėjo-
me apsidairyti. Dienos šviesos, galima sakyti, nematė-
me, tik labai gerai apšviestas patalpas, kurios lapkričio 
vidury jau buvo padabintos tviskančiomis kalėdinėmis 
puošmenomis. Pavakare vykstant  su konferencijos da-
lyviais į Žydrosios lagūnos kliniką, neišdildomą įspūdį pa-
liko unikali gamta - besidriekiantys iš abiejų kelio pusių 
lavos klodai, iš po žemių besiveržiančio karšto vandens 

Konferencija “Sveikas senėjimas sergant 
reumatinėmis ar skeleto raumenų ligomis”

Rūta Sargautytė ir Ona Telyčėnienė prie stendo Reikjavike
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2013 m. lapkričio 15 dienos rytas išaušo ūkanotas, 
atrodė,  kad migla neišsisklaidys.

Į Tauragės rajono sąnarių ligų bendrijos „Žingsnis“ 
15-os metų gimtadienį apie 12 valandą dienos pradėjo 
rinktis bendrijos nariai. Diena išsigiedrino, pasirodė ne-
drąsūs saulės spindulėliai, rodės, kad jie pirmieji ir svei-
kina mus su 15-os metų jubiliejumi. Bendrijos narės pa-
puošė gražų arbatos stalą kukliomis rudens puokštėmis. 
Sėdome už stalo, prie jo pasodinome svečius, kurie atė-
jo pasveikinti mus su švente.

Pranešimą apie bendrijos užimtumą, jos veiklą skai-
tė pirmininkė Irena Butkienė.

Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Sa-
verijus Statkus sveikino su jubiliejumi, linkėjo geros svei-

„Žingsniui“ - 15 metų     

garų kamuoliai.  Įdomu, kad islandai nemoka arba labai 
mažai moka už karštą vandenį ir šildymą, kadangi visas 
karštas vanduo į Reikjaviką tiekiamas iš geizerių. Mums 
tai skamba kaip iš pasakos, ar ne? Be to, iš krano teka 
švarus ir skanus vanduo.  Bet saulė šviečia gana trum-
pai, dangus apniukęs,  o sniegu padengtuose “mėnulio 
laukuose” kilometrų kilometrus nepastebėjome nė me-
delio… Tačiau šeimininkai – Islandijos kovos su reumatu 
lygos nariai – sutiko svečius šiltai.  Islandai labai mėgs-
ta rankdarbius, ypač iš vilnos (kas gi nežino islandiškų 
raštuotų megztinių!), tad smulkūs suvenyrai, pagamin-
ti artrito pacientų rankomis, buvo gausiai dalinami kon-
ferencijos dalyviams surengtoje loterijoje. Mes šį kartą 
nieko neišlošėme, bet nugali draugystė...

   
RŪTA SARGAUTYTĖ

Eufruzina Davidonienė, Saverijus Statkus, Asta Piečienė ir Irena Butkienė 
jubiliejinėje šventėje...

katos  ir toliau gražaus bendravimo.
Mūsų bendrijos įkūrėja reumatologė Asta Piečienė 

sveikino visus ir džiaugėsi, kad mes jau minime gražų 
15-os metų jubiliejų, prisiminė, kaip su buvusia pirmi-
ninke Eufruzina Davidoniene įkūrė 1998 metais bendri-
ją, kuri vėliau 1999 metais įstojo į Lietuvos artito asoci-
aciją. Gydytoja įteikė rekomendacijų paketą, kaip kovo-
ti  su šia liga, kaip ją atitolinti, o ir pagaliau, kaip su šia 
liga susigyventi, turėti visada viltį.

2013 metais vykdomas socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems projektas. Projekte dalyvauja 27 
žmonės, kurie turi spec. poreikius. Reabilitacijos centre 
gaunamos savimasažo, kineziterapijos, psichologo pa-
slaugos, prižiūrint nuoširdžiai komunikabiliai gydytojai 
Genovaitei Paulienei. Už tai ir sakome ačiū.

Savivaldybės gydytoja Dalė Bartulienė nuoširdžiai 
sveikino ir linkėjo, kad ir toliau siektume žinių apie savo 
ligą, padėtume sau, siektume sveikatingumo.

Mūsų globėja Tauragės neįgaliųjų reabilitacijos cen-
tro direktorė Jolanta Surkevičienė skaitė prasmingus, 
tarsi maldos žodžius, linkėjo, kad ir toliau bendrija vyk-
dytų savo veiklą, vestų susirinkimus, bendrautų. Pirmi-
ninkė Irena Butkienė už suteiktas  nemokamas, švarias, 
šiltas patalpas dėkojo direktorei Jolantai Surkevičienei.

Išlydėję svečius dar pasėdėjom prie arbatos puode-
lio, dainavome lietuviškas dainas.

                                       IRENA BUTKIENĖ,
 Tauragė

Kaip ir kiekvienais metais Aukštaitijos regiono asoci-
acijos "Artritas" nariai rinkosi į konferenciją "Osteopo-
rozė - nebyli epidemija" ir Asociacijos 24 metų sukak-
ties paminėjimą. Asociacijos direktorei Birutei Vana-
gienei tai gyvenimo ir veiklos prasmės apibendrinimas. 
Jai nesutrukdė neseniai atlikta kelio sąnario operacija. 
Nors ir netvirtu žingsniu, bet su nuoširdžia šypsena kar-
tu su asociacijos medicinos vadove reumatologe Violeta 
Smilgiene sveikino asociacijos narius ir gausius svečius.  

Savo itin užimtose darbotvarkėse visada suranda lai-
ko ir dėmesio neįgaliesiems bei pagyvenusiems žmo-
nėms Panevėžio savivaldybės meras Vitalijus Satkevi-
čius, vicemerė Regina Eitmanė, Panevžio rajono savival-
dybės meras Povilas Žagunis, vicemeras Antanas Pocius 
ir kiti atsakingi savivaldybių darbuotojai. Tarp svečių vi-

Metus lydėjo 
atkaklus darbas 
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sada laukiama   LAA  prezidentė Ona Telyčėnienė, Vil-
niaus  "Artrito" bendrijos pirmininkė Aldona Rutkaus-
kienė, Šiaulių artrito draugijos “Artis” pirmininkė Tere-
sė Andriuškaitė, Biržų "Artrito" klubo pirmininkė Zita 
Vlašenko. Buvo malonu matyti bendraminčius, kitų or-
ganizacijų atstovus. Tarp svečių mūsų nuolatiniai remė-
jai "Maisto banko” atstovai, ortopedinės technikos “Pir-
masis žingsnis” vadovas Algimantas Astrauskas, "Pagal-
bos spindulio" atstovai ir kt.

Pasveikinusi susirinkusius, Asociacijos medicinos va-
dovė reumatologė  Violeta Smilgienė  paskaitė paskaitą 
"Osteoporozė -  nebili epidemija". Patyrusi lektorė pro-
fesionaliai supažindino klausytojus su osteoporozės ligos 
simptomais, pasekmėmis bei naujaisiais gydymo meto-
dais, ilgai ir išsamiai atsakinėjo į  dalyvių klausimus. Su 
ortopedinės technikos naujovėmis klausytojus supažin-
dino ortopedinės technikos "Pirmasis žingsnis” direkto-
rius Algimantas Astrauskas.

Konferencijos dalyviai išklausė Asociacijos direkto-
rės Birutės Vanagienės 2013m. veiklos ataskaitą. Orga-
nizuotas  seminaras "Padėk sau", kuriame dalyvavo 12 
asociacijos narių. Kovo ir spalio mėn. pravestos  maisto 
banko  akcijos. Lauknešėliai buvo išdalinti  socialiai rem-
tiniems asociacijos nariams. Gegužės- birželio mėn. 50 
sunkiai vaikštančių ir gulinčių narių pasinaudojo po 17 
masažų, mankštos ir nuoširdaus bendravimo su  8 jau-
nais Panevėžio medicinos kolegijos masažistais - prak-
tikantais. Nuoširdus ačiū kolegijos vadovams ir prakti-
kos darbų vadovei Marijai Tomkuvienei. Kasmet organi-
zuojamose poilsio  stovyklose Šventojoje dalyvauja po 
50 narių, čia prasmingai ir išradingai praleidžiamas  lai-
kas. Šiais metais  vyko sporto varžybos, poezijos vakarai, 

saviveiklininkų pasirodymai. Nugalėtojai buvo pagerbti 
padėkos raštais, suvenyrais ir gėlėmis.

Kasmet dalyvaujame LAA  organizuojamoje neįga-
liųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklo-
je “Gelbėkime savo sąnarius” Šventojoje. Popietinėje 
kultūrinėje programoje pirmą kartą  dainavo mūsų an-
samblis "Velželis”.

Rugsėjo mėn. dalyvavome sporto šventėje Ignalino-
je. Mūsų sportininkai laimėjo 33 medalius, 3 kolektyvi-
nes padėkas ir 3 taures. Garbingai asociacijai atstova-
vo Aldona Jakaitienė, Genutė Binkienė, Marytė Tiškie-
nė, Jonas Vžsniauskas ir Vilius Vanagas.

Spalio mėn. 50 narių dalyvavo  LAA  konferencijoje, 
skirtoje Pasaulinei artrito dienai  ir Asociacijos  15-os vei-
klos metų sukakčiai paminėti.  Konferenciją sveikino ir 
skaitė paskaitas žymiausi respublikos medicinos specia-
listai bei žinomi politikai. Padėkos raštais apdovanoti nu-
sipelnę LAA darbuotojai ir Asociacijos  bendrijų atstovai. 

Po  ataskaitos  svečiai sveikino  direktorę Birutę Va-
nagienę ir jos kolektyvą. Už ilgametį darbą ir aktyvią vi-
suomeninę veiklą LAA  prezidentė Ona Telyčėnienė įtei-
kė Padėkos raštą. Nuo Seimo nario Petro Narkevičiaus 
Padėkos raštą įteikė jo įgaliotinė.

Pabaigoje koncertavo mūsų ansamblis "Velželis" - va-
dovė Zita Berdešienė, Panevėžio šaulių choras "Aukštai-
tis" - vadovė Zinaida Jereckienė. Pasibaigus  koncertui,  
gražų bendravimą tęsėme prie kavos puodelio.

                                
MARIJA BARAUSKIENĖ,                   

                                                       Panevėžys

Kaip paprasta: esi – gyvenk, ir tegul gyvenimas bū-
na panašus į muziką, kurios pagrindinis akordas noras 
suprasti,  ką mes turime dėl jo daryti. Kiekvienas susi-
tikimas su neįgaliais, senjorais parodo, kad mes lengvi-
name savo gyvenimus gerumu, širdies šiluma. Kai mū-
sų dienos užpildytos rūpesčiais dėl sveikatos, o laikas 
toks brangus, vis dėlto mes mokomės ir mokomės gy-
venti  „savo laike“. Klubas „Artritas“ jungia gerumo lai-
dais narius, draugus, rėmėjus. Drauge per gyvenimą ei-
dami  išvengiame nesėkmių, lengviau įveikiame ligas. 

Labai smagu būti Lietuvos artrito asociacijos  nariu. Ši 
organizacija vienija žmones, kurie nori dalintis savo liki-
mais,  žiniomis,  savo gerumu su  draugais. Tuo mes gali-

Kaip paprasta: esi - gyvenk     me įsitinkinti  dalyvaudami respublikinėse konferencijo-
se, stovyklose ir kituose renginiuose, kuriuos organizuo-
ja LAA taryba,  vadovaujama Onos Telyčėnienės. Mato-
me ir nuoširdų bendravimą tarp Asociacijos organizacijų. 

Kiekvieno žmogaus gyvenimas susideda iš skirtingų 
etapų. Tačiau kiekvienas etapas — naujos problemos ir 
gyvenimo diktuojami uždaviniai. Šiuo laikotarpiu  ne-
įgaliam ir pagyvenusiam žmogui tenka pereiti pablogė-
jusios sveikatos etapą, įsitvirtinti gyvenime su savo liga. 
Tačiau ne visiems sėkmingai tai pavyksta, reikia atras-
ti veiksmingas priemones, galinčias palengvinti šį žmo-
gaus gyvenimo tarpsnį. Džiaugiamės, kad Asociacija įtvir-
tina tradiciją paremti silpnesnius bei tuos, kuriems itin 
reikia pagalbos. 

Spalio mėnuo padovanojo mums ne tik mokymus, 
paslaugas neįgaliesiems, pagal įgyvendinamus projek-
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...su viešnia iš Kauno Virginija Žydoniene

tus „Padėk sau“, „Eikime kartu“, bet ir šventes. Prasmin-
ga  LAA konferencija Pasaulinei artrito dienai ir Asocia-
cijos 15 – kos veiklos metų paminėjimas Vilniuje. „Ar-
trito“ klubas organizavo konferenciją  Alytuje  pavadin-
tą „Organizmas pats nugali ligas, tik jam reikia šiek tiek  
padėti", - pagal Alytuje garsaus mediko S. Kudirkos žo-
džius. Nudžiugino ne vieną klubo narį atvykusi  kaunie-
tė Virginija Žydonienė, ji sakė, jog mes prarandame lai-
ką, nekreipiame dėmesio į ligą ir neieškome pagalbos. 
Didžiausia gyvenimo dovana - mokėti priimti gyvenimą 
su visais sunkumais. Jei šiandien sergantys žmonės žiū-
ri į mus, kovojančius už geresnę sveikatą, vilties pilno-
mis akimis - tai jau pergalė. Nes viltis ir valia pasveikti -- 
labai svarbi šiame kelyje. 

Savo  mintimis apie ligą, gyvenimą sergant dalijosi  
klubo nariai Emilija Nenartavičienė, Danutė Mazėtie-
nė, Sigita Gadliauskienė, Marytė Mosteikienė, Aldona 
Paršeliūnienė, Vladas Prėskienis  ir kiti. Liga padaro gy-
venimą nepatogų, bet  priverčia matyti pasaulį  kitaip. 
Svarbiausia neužsidaryti savyje, reikia turėti  šalia žmo-
nių, kurie nepagailėtų gero žodžio ir patarimų.  Jeigu  
kas nors paprašo patarimo, nei vienam negalima atsa-
kyti, privalu padėti. Tokia mūsų pareiga.  Jei galvoji apie 
kitus, galvoji ir apie save. 

Mane visada jaudina kitų žmonių nelaimės, bėdos, 
ligos,- kalbėjo Romutė Udrakienė. Neįgaliųjų gyvenimą 
padaryti  geresnį, ne tiek daug pastangų reikia. Svarbu, 
kad žmogus neliktų vienas. Jei tu žengsi  pirmą žings-
nį ir pradėsi keisti pasaulį nuo savęs, tai ir pasaulis at-
silieps tau. Ir tada tikrai neliksi vienas. Esu jautri  nuo 
vaikystės - net tokių nežymių smulkmenų, kaip išaugtų 
vaikų rūbelių, neišmetu, o nešu į Caritą, nors tai ir ati-
ma laiko. Kiekvienos dienos kasdienybėje nesu abejin-
ga kitiems, tad mano susikurta religija garbina gerumą, 
moko nesureikšminti didelių darbų ir šlovina akimirką. 
Visada mylėjau gyvenimą, bet po to, kai jis buvo paki-
bęs ant plauko, kiekvieną kartą, kai galiu nors kuo rea-
liai kam nors padėti, dėkoju Dievui, kad pasirinko ma-
ne, kad leido būtent man tai padaryti. Tikiu, kad tokių, 
norinčių padėti kitiems, klube dauguma.  

ROMUTĖ UDRAKIENĖ, 
Alytus

• Sausio  20 d. Atsiskaitymai su NRD prie SADM 
už 2012 m. LAA Neįgaliųjų asociacijos veiklos rėmimo 
(23,0 tūkst. Lt) ir periodinių leidinių neįgaliesiems  lei-
dybos (16,0 tūkst.Lt.) projektus.

• Vasario 4 d. LPOAT atstovai kviesti į susitikimą 
su Sveikatos apsaugos ministru. LAA atstovavo Ona Te-
lyčėnienė.

• Vasario 14 d. Sveikatos apsaugos ministro 
V. P.  Andriukaičio kvietimu ministerijos salėje vyko su-
sitikimas Pasaulinės ligonių dienos ir klubo „13 ir Ko“ 
20-mečio parodos atidarymo proga. Aptartos sveika-
tos sistemos aktualijos, įteikti  Padėkos raštai.   Dalyva-
vo Marytė Kulienė, kuriai ministras  įteikė  LAA kolekty-
vui skirtą Padėkos raštą. 

• Kovo 15 d. LR Seimo konferencijų salėje konfe-

2013 METŲ DARBŲ KRONIKA      
rencija- diskusija „Imuninės sistemos ligos  ir darbingu-
mas. Onos Telyčėnienės pranešimas „Fit for Work“ pro-
jekto įgyvendinimas: pacientų patirtis“. Dalyvavo 50 de-
legatų iš LAA artrito organizacijų. 

• Kovo 20 d., birželio  26 d., rugsėjo 26 d., lapkri-
čio 28 d. Biologinės terapijos vaistų specifikacijos ir pir-
kimo vertinimo komisijos posėdžiai VLK. Dalyvavo Ona 
Telyčėnienė – komisijos narė.

• Balandžio 5 d. Valstybinių ligonių kasų IV metinė 
konferencija  LR Seime: „Privalomojo sveikatos  draudi-
mo vaidmuo atstovaujant viešajam interesui: tarp vals-
tybinio reguliavimo ir konkurencijos“. Dalyvavo Ona Te-
lyčėnienė. 

• Balandžio 19 d. VšĮ Centro poliklinikos filialo 
salėje   IFPA (Inovatyvios farmacijos pramonės  asocia-
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cijos) ir pacientų organizacijų susitikimas. Pacientų or-
ganizacijų ir farmacijos industrijos  bendradarbiavimas, 
skaidrumas, veiklos finansavimo principai ir kt. Dalyva-
vo Ona Telyčėnienė.

• Balandžio 23 d. Pirminių klubo, kelio sąnarių 
endoprotezų ir jų priedų techninės specifikacijos rengi-
mo ir jų pirkimo konkurso pasiūlymų atitikties techni-
nės specifikacijos rengimo ir jų pirkimo konkurso pasiū-
lymų atitikties techninės specifikacijos vertinimo komisi-
jos posėdis. Dalyvavo Ona Telyčėnienė - komisijos narė.

• Birželio  11-19 d. Organizuota medicininė reabi-
litacija ir seminaras „Sveikas senėjimas“ savivaldos ins-
truktoriams ir savanoriams  sveikatinimo ir reabilitaci-
jos centre „Atgaiva Tau“. 

• Birželio 25 d.  Lietuvos medicinos bibliotekoje 
VšĮ Inkocentras kartu su Sveikatos žurnalistų asociacija 
pristatė knygą“ Kaip gyventi su inkontinencija“  apie psi-
chologines problemas ir kt. Kviestos Ona Telyčėnienė ir 
Marytė Kulienė. 

• Liepos 9 d. Tarpžinybinės darbo grupės ortope-
dinių priemonių klausimais VLK  patalpose posėdis. Da-
lyvavo Ona Telyčėnienė - grupės narė.

• Liepos 9 d. NRD prie SADM  pasitarimas dėl pe-
riodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo pro-
jektų  finansavimo ir valstybės biudžeto lėšų veiksmin-
gesnio panaudojimo didinant informacijos prieinamu-
mą ir teikiant informaciją neįgaliesiems.

• Liepos 18 d. NRD prie SADM pasitarimas dėl So-
cialinės reabilitacijos  paslaugų  neįgaliesiems bendruo-
menėje projektų finansavimo  tvarkos aprašo keitimo.

• Liepos 23 d. įsakymu Nr. V-725  SAM ministro 
V.P. Andriukaičio įsakymu dėl Sveikatinimo veiklos kryp-
čių nuoseklaus įgyvendinimo darbo grupių sudarymo, O. 
Telyčėnienė įtraukta į grupę  „Medicinos pagalbos priei-
namumo, priimtinumo, tinkamumo, lygybės ir solidaru-
mo užtikrinimas“. Vyko posėdžiai rugsėjo 5 d. ir lapkri-
čio 7 d. 

• Rugpjūčio 19-27 d. Šventojoje organizuota kas-
metinė  savarankiško  gyvenimo įgūdžių ugdymo stovy-
kla „Gelbėkime savo sąnarius“ Dalyvavo 50 žmonių su 
artrito negalia.

• Rugsėjo 8 d. Šventėje „Tau, Vilniau“ dalyvavo 
Vilniaus“Artrito“ bendrijos ansamblis su daina, Šiaulių 
„Artis“ ir Alytaus „Artrito“ klubas  neįgaliųjų darbų pa-
rodoje-mugėje.

• Rugsėjo 13 d. Vilniaus „Siemens“ arenoje išklau-
syta Dalai Lamos  XIV paskaita „Kelias į taiką ir laimę glo-

balioje  visuomenėje“. Ši paskaita – vienintelis plačiajai 
visuomenei skirtas renginys, kurio metu Jo Šventenybė 
dalijosi  mintimis apie šių dienų moralės, etikos bei eko-
logijos problemas. Leidimus  suteikė Vilniaus miesto sa-
vivaldybė. 

• Rugsėjo 18 d. Lietuvos "Fit for Work"  koalici-
jos susitikimas su Europos "Fit for Work" koalicijos pre-
zidentu Stephen Bevan. Dalyvavo Ona Telyčėnienė [pla-
čiau „Artrito“ Nr.23(24)].

• Rugsėjo 27 d. Vilniuje vyko kasmetinė konfe-
rencija Vilniaus reumatologijos seminarai/20. 

Konferencijos svečias – Jungtinės  Karalystės reuma-
tologijos profesorius Robert J. Mools su pranešimais 
„Reumatoidinio artrito ateities terapija" ir "Biologinės 
terapijos efektyvumo palaikymas.“ Buvau pakviesta į šią 
konferenciją, išklausiau paskaitas, pateikiau Asociacijos 
leidžiamą žurnalą „Artritas“, atmintines, bendravau su 
šalies reumatologais.

• Spalio 11 d. Pasaulinei artrito dienai ir Asocia-
cijos 15-os veiklos metų sukakčiai paminėti organizuo-
ta    konferencija VŠĮ Antakalnio poliklinikos konferenci-
jų salėje. Plačiau skaitykite šiame numeryje.

• Spalio 16-17 d. Briuslyje vyko konferencija „Lė-
tinės ligos ir sveikatos paslaugos iki 2020 metų“. Orga-
nizavo EULAR, dalyvavo Dangutė Raudonikienė ir Ona 
Telyčėnienė.

• Lapkričio 12 d. Aukštaitijos regiono asociacijos 
„Artritas“ konferencijoje „Osteoporozė - nebyli epide-
mija“ ir 24-ojo gimtadienio paminėjime dalyvavo Ona 
Telyčėnienė ir įteikė Padėkos raštą. Taip pat dalyvavo Al-
dona Rutkauskienė ir kt. 

• Lapkričio 14-17 d. Rūta Sargautytė ir Ona Tely-
čėnienė dalyvavo EULAR kasmetinėje konferencijoje Rei-
kjavike su stendiniu pranešimu. Plačiau skaitykite šiame 
numeryje.

• Lapkričio 26 d.  Lietuvos nacionalinėje filhar-
monijoje vyko puikus renginys „Esame drauge“, šventė 
neįgaliesiems. Plačiau šiame numeryje.

• Gruodžio 3 d. SADM, NRD ir VšĮ Valakupių re-
abilitacijos centras organizavo konferenciją „Neįgalusis 
darbo rinkoje: realijos ir perspektyvos“, skirtą Tarptau-
tinei neįgaliųjų dienai. Kviesti 2 asmenys. Dalyvavo  Al-
dona Rutkauskienė ir Ona Telyčėnienė.

• I - IV ketv. Vyko LAA  keturi  Tarybos posėdžiai.
• 2013 m. Parengti ir išleisti žurnalo „Artritas“ 4 

numeriai.
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Vilniaus "Artrito" bendrija, vykdydama 2013 m. pro-
jektą ,,Sveika mityba ir aktyvus judėjimas  – sveikatos 
garantas‘‘, finansuojamą Vilniaus miesto savivaldybės 
visuomenės sveikatos fondo, 2013 m. spalio 16 d. or-
ganizavo renginį, skirtą bendrijos narių sveikatinimui.

VU dėstytojas, dietologas, medicinos fakulteto prof. 
Rimantas Stukas įdomiai ir suprantamai papasakojo apie 
mitybos reikšmę vyresnio amžiaus žmonių sveikatai, apie 
gyvą maistą, apie žaliavalgius, apie maisto produktų de-
rinamumą. Pranešėjas sulaukė daug klausimų, kilo dis-
kusija. Už  mums labai reikalingas žinias nuoširdžiai dė-
kojame.Teorinį pranešimą papildė paruoštų maisto pro-
duktų paroda.

Dauguma bendrijos narių turi sodus,  buvo suruošta 
derliaus šventė ,,Užauginau savo sode, pagaminau sa-
vo virtuvėje‘‘. Čia ir pasireiškė šeimininkių išradingumas, 
kūrybingumas, estetinis patiekalų pateikimas, jų išdės-
tymas, kompozicija. Nuostabu.

Dėkoju bendrijos narėms Juditai Skripkienei, Vilei 
Bertašienei, Valei Gibavičienei, Aldonai Kvarinskienei, 
Pranei Sraževičienei ir visoms, visoms už gražią šventę, 
už skanius patiekalus, už nuoširdų bendravimą, emoci-
nį atsipalaidavimą ir naujus receptus...

ALDONA RUTKAUSKIENĖ
   Vilniaus "Artrito" bendrijos pirmininkė

Mokomės maitintis sveikai

19-ąjį kartą  Lietuvos  muzikų rėmimo fondas suren-
gė tarptautinės  neįgaliųjų  dienos  paminėjimo šventę  
„Esame drauge“ Valstybinėje filharmonijoje. Šįkart kon-
certinę programą dovanojo Lietuvos  edukologijos uni-
versitetas.  Jaunatviškai  uždegančius  populiarius kūri-
nius atliko universiteto choras „Ave, Vita“, dainų ir šo-
kių ansamblis „Šviesa“ bei solistai. Renginį savo apsilan-
kymu pagerbė ir visus dalyvaujančius pasveikino Respu-
blikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri koncerto per-
traukos metu šiltai bendravo su klausytojais. 

Apie savo veiklą susirinkusiems  papasakojo nenu-
ilstanti Muzikų rėmimo fondo vadovė Liucija Stulgienė. 
Vėliau sveikinimą perskaitė Seimo komiteto pirmininkė 
Kristina  Miškinienė, Ministro Pirmininko vardu kalbėjo 

Tarptautinės neįgaliųjų 
žmonių dienos paminėjimas             

patarėjas  Antanas Vinkus, sveikino ir Edukologijos uni-
versiteto rektorius Algirdas Gaižutis. Artrito asociacijos 
nariai gerai nusiteikę klausėsi koncerto, taip pat susiti-
ko su bičiuliais iš įvairių Lietuvos vietų.

NIJOLĖ VITĖNAITĖ, 
Vilnius

–  Vadovaudamie -
si naujausiais medicinos 
mokslo  laimėjimais mes 
įvedėme naujas taisykles, 
–  instruktuoja pacientą li-
goninės vyriausiasis gydy-
tojas. –  Tuoj po operaci-
jos Jūs privalote atsistoti ir 
pats sugrįžti į palatą. Ryto-
jaus dieną jau turite pen-
kis kartus apeiti ligoninės 
pastatą, o trečią dieną – 
pabėgioti pora kilometrų. 
Gal turite klausimų?

– O per operaciją ar 
galima truputį pagulėti?

* * *

Vidurnaktį chirurgo 
bute suskamba telefonas.

– Alio! Daktare, mano 
vyras mane įžeidė.

– Taip? Bet kodėl Jūs 
tai man sakote?

– Na, kaip gi kodėl? 
Matote, jam reikia susiū-
ti kelias žaizdas...

* * *

– Daktare, jeigu aš 
pasveiksiu, paaukosiu jū-
sų ligoninei pusę milijono, 
–  vos vos lemena ligonis.                                        

Po kurio laiko gydy-
tojas sutinka buvusį li-
gonį sveikutėlį, rausvutį, 
linksmą.

– Aš džiaugiuosi Jus 
matydamas sveiką, - sako 

gydytojas. – Gal pakalbė-
kime apie auką ligoninei, 
kurią prižadėjote.

– Aš prižadėjau?! – nu-
stebo šis. – O, daktare, kaip 
rimtai aš sirgau! Dargi  
kliedėjau...

* * *

Pacientas vaistinėje 
perka vaistus. Vaistininkė 
jį įspėja:

– Prieš vartodamas su-
plakite!

– O, tai lengviausia: 
namo važiuoju autobusu.

* * *

– Kas naujo, pone vais-
tininke? – klausia pažįsta-
mas gydytojas.

– Blogai, gerbiamas 
kolega. Jeigu Dievas neat-
siųs kokios choleros ar šil-
tinės, mudu abudu  uba-
gais išeisim.

* * *

Kalbasi dviese:
– Senosios kartos gy-

dytojams buvo daug len-
gviau. Jie gerai mokėjo lo-
tyniškai ir galėjo  kalbė-
ti ką tik nori girdint paci-
entams...           

Juoko piliulės         

L A I S V A L A I K I U I
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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
Vilniaus g. 77A-21, LT – 41150 Biržai
El.p.: zvlascenko@gmail.com
Pirmininkė Zita Vlaščenko, mob.8 686 72425
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


