
NefroINfo
ISSN 1648-2751

2012 m. Nr. 4

w
w

w
.d

o
n

o
ra

s.
lt

I n f o r m a c I n I s  b I u l e t e n I s  n e f r o l o g I n I a m s  l I g o n I a m s  I r  j ų  a r t I m I e s I e m s

JŪSŲ MAŽAS PARAŠAS GALI 
PADOVANOTI 
DIDELĮ GYVENIMĄ 4 psl.

250 transplantacijų iš 
gyvo donoro 6 psl.

Naujienos 3 psl.
Informacija  6 psl.
Renginiai 7 psl.
Laiškai 12 psl.
Iš spaudos 14 psl.



NefroINfo2
Lietuvos asociacija „Gyvastis“

Prezidentė Ugnė Šakūnienė
Tel. 868448979
El. paštas gyvastis@donoras.lt

Tarybos pirmininkė
Nina Balechova
Tel. 8 678 53535
El. paštas gyvastis@mail.ru 

Vilnius
Vilma Radavičienė
Tel. 8 673 58115
El. paštas 
vilma.radaviciene@gmail.com

Kaunas
Irma Juodienė
Tel. 8 650 10719
El. paštas irma.juodiene@gmail.com

Klaipėda 
Irina Tkačenko 
Tel. 8 603 52653
El. paštas irina2343@rambler.ru

Šiauliai
Jolanta Ramonienė 
Tel. 8 675 03241
El. paštas Jolanta.r@gmail.com

Alytus 
Vida Bieliūnaitė
Tel. 8 684 48285
El. paštas gyvastisalytus@gmail.com

Marijampolė
Vitas Jablonskis
Tel. 8 673 58112
El. paštas vitas.jablonskis@gmail.com

Dizaineris
Leonas Gylys

Rėmėjai: 

                  
                       

                  www.ndt.lt

Parengė
Aušra Degutytė ir 
Roberta Dambrauskienė
Tel. 8 670 12296
el. paštas ausra.degutyte@gmail.com

Žurnalą spausdina reklamos agentūra 
„Kamuolinis žaibas“
Tiražas 942 vnt.  

w
w

w
.d

o
n

o
ra

s.
lt Įžanga

NefroINfo

Norisi daugiau ir geriau
Ugnė Šakūnienė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ prezidentė

Vieni metai praeina, prasideda 
kiti. Kiekvieną kartą norisi tikėti, kad 
naujieji bus geresni ar bent jau neblo-
gesni už praėjusius. 

Kokie šie metai buvo mūsų žmo-
nėms? Prieš keletą metų, nuolatinės 
pagalbos ir priežiūros specialiuosius 
poreikius pradėjus nustatinėti vado-
vaujantis Bartelio indeksu (Bartelio 
indeksas parodo, kaip žmogus sugeba 
pats judėti ir apsitarnauti), dauguma 
mūsų dializuojamųjų staiga „pasvei-
ko“. Šie poreikiai, kurių finansinė 
išraiška kažkada buvo apie 360 Lt 
darbingo ir apie 180 Lt pensinio am-
žiaus neįgaliesiems, mūsų žmonėms 
nustatomi labai retai. Sugebi nueiti 
50 metrų? Pavalgyti? Nueiti į tualetą? 
Pagalbos ir priežiūros tau nebereikia. 
Nesvarbu, kad po dializės daugelis 
vos paeina, nesvarbu, kad prieš dia-
lizę dažnas dūsta nuo skysčių, o nuo 
per didelio kalio gali staigiai sustoti 
širdis. Nesvarbu, kad dažnai valgyti 
nė negali, nes pykina. Nesvarbu, kad 
daug dializuojamųjų neturi šlapimo, 
visus išgertus skysčius „nešiojasi“ 
savyje iki kitos dializės. 

Prasidėjus krizei, pašalpos dar su-
mažėjo. Buvo priimtas sprendimas, 
kad neįgalusis gali gauti tik vieną 
specialųjį poreikį, iš keturių. O jie 
yra:

• nuolatinės slaugos poreikis (pini-
ginė išraiška šiuo metu – 765 Lt), 

• minėtasis nuolatinės priežiūros ir 
pagalbos poreikis (piniginė išraiška 
šiuo metu – 306 Lt), 

• transporto išlaidų kompensacijos 
poreikis (piniginė išraiška – 32,5 Lt) 
ir 

• lengvųjų automobilių įsigijimo, 
jų techninio pritaikymo poreikis 
(kompensuojama iki 4160 Lt, tačiau, 
gali būti ir mažiau). 

Taigi krizės metu daugumai diali-
zuojamųjų teliko tie 32,5 Lt. 

Dabar neįgalus asmuo vėl gali gau-
ti keletą specialiųjų poreikių, taigi jei 
dializuojamasis gavo kompensaciją 
automobiliui, jam nebedraudžiama 
nustatyti nuolatinės priežiūros ir pa-
galbos poreikį ir, jį nustačius, gauti 
pašalpą. 

Deja, teorija viena, tačiau trūkstant 
lėšų išradingi darosi visi. Neįgalumo 
ir darbingumo nustatymo tarnybos 
(NDNT) darbuotojai taip pat. Jau ne 
kartą teko girdėti, kai dializuojama-
sis, kuriam nustatytas nuolatinės prie-

žiūros poreikis, kreipėsi dėl kompen-
sacijos automobiliui, ir jam iš karto 
būdavo pasiūloma šį lygį pasitikrinti 
iš naujo. Paeini? Pavalgai? Susi-
tvarkai tualete? Nuolatinė priežiū-
ra nepriklauso. Išgirdęs tokį NDNT 
darbuotojų pasiūlymą dializuojamas 
žmogus dažniausiai nebedrįsta pra-
šyti kompensacijos automobiliui. 
Viskas teisėta, viskas gražu, taupomi 
valstybės pinigai. 

Šaunu, kai pinigai taupomi. Liū-
dna, kai milijoninės išlaidos, teka 
kažkur srauniu upeliu, tačiau lanks-
čiai apeina sunkiai sergančiuosius. 

Vis tik nesinori Naujųjų pasitikti 
liūdna nata. Norisi pasidžiaugti, no-
risi padėkoti. Džiugu, kad yra už ką. 
Žinome, kad dializuojami pensinio 
amžiaus žmonės buvo tapę pačiais 
„sveikiausiais“. Jei dializuojamiems 
vaikams nustatoma sunki negalia, 
dializuojamiems darbingo amžiaus 
žmonėms darbingumas neviršija 25 
proc., tai dializuojamiems pensinio 
amžiaus žmonėms buvo nustatomas 
vidutinis specialiųjų poreikių lygis 
(buvusi II invalidumo grupė). Kaip 
žinia, yra vaistų, kurie kompensuo-
jami pagal ligą, tačiau yra vaistų, 
kurie kompensuojami pagal nega-
lios lygį. Taigi, jei vaikui ar jaunam 
dializuojamam žmogui tokie vaistai 
kompensuojami 100 proc., tai pagy-
venę dializuojamieji gaudavo tik 80 
proc. kompensaciją. Džiaugiamės ir 
dėkojame Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos Lygių galimybių sky-
riaus darbuotojoms, kad išgirdo „Gy-
vastį“, atsižvelgė į mūsų asociacijos 
kreipimąsi. Nuo 2012 m. kovo 28 
d., buvo pakeistas socialinės apsau-
gos ir darbo ministro įsakymas ,,Dėl 
Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų 
tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvir-
tinimo“ ir jame išdėstytuose punktuo-
se nurodyta, kad, jei žmogus pateikia 
pažymą, kad jam reikalinga dializė, 
jam automatiškai nustatomas didelių 
specialiųjų poreikių lygis (buvusi I 
grupė). Tai nesuteikia papildomų pi-
nigėlių, tačiau gydytojas gali ramiai 
išrašyti reikiamus vaistus, tokie žmo-
nės gauna kitas lengvatas. 

Visada norisi geriau. Dažniausiai 
gaunasi taip, kaip visada. Taigi pa-
sidžiaukime nors ir nedideliu žings-
neliu, kuris padės pasiekti daugiau. Ir 
geriau.
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Naujienos

Spalio 13-oji– Europos 
organų donorystės diena

Paminėdama Europos organų do-
norystės dieną įvairiuose Lietuvos 
miestuose „Gyvastis“ organizavo 
renginius, skirtus organų donorystės 
propagavimui.

Šiais metais renginiai vyko Aly-
tuje, Vilniuje, Marijampolėje, Klai-
pėdoje, Ukmergėje ir Plungėje.

Tyrimų duomenys rodo, kad or-
ganų donorystės tema Lietuvos vi-
suomenė yra menkai informuota, 
nepritarimą organų donorystei lemia 
viešumoje atsiradę ir stipriai įsike-
roję mitai. Donoro korteles Lietuvo-
je turi tik apie 16,3 tūkst. gyventojų. 
Donoro kortelė rodo pozityvų po-
žiūrį į pagalbą žmogui. Tačiau svar-
biausia apie savo nusiteikimą orga-
nų donorystės atžvilgiu yra pasakyti 
savo artimiesiems.

Alytaus A.Ramanausko-Vanago 
gimnazijoje jau trečius metus iš ei-
lės renginį, skirtą organų donorystės 
dienai, organizavo etikos mokytoja 
Meilė Platūkienė.

Šis minėjimas nebuvo įprastas – 
į mokyklą atvyko žinoma Lietuvos 
dainininkė Asta Pilypaitė, padova-
nojusi žiūrovams savo dainą. Asta 
pritaria organų donorystei, todėl 
mielai atvyko pakviesta koncertuoti. 
Jai talkininkavo gimnazijos dvylik-
tokai, sušokę nuotaikingą šokį pagal 
naują dainininkės dainą „Pėdos smė-
lyje“. Salė mirgėjo nuo užrašų „Už 
gyvenimą“, „Už organų donorystę“.

Gimnazijoje taip pat viešėjo Aly-
taus visuomeninės organizacijos 
„Dalia“ pirmininkė Vida Bieliūnai-
tė, paskaitą skaitė Lietuvos asoci-
acijos „Gyvastis“ prezidentė Ugnė 
Šakūnienė.

Vilniaus miesto savivaldybėje 
„Gyvasties” Vilniaus skyrius su-
rengė susitikimą su visuomene. 
Renginio metu kalbėjo žmonės, gy-

venantys persodintų širdžių, inks-
tų, kepenų dėka. Jie dėkojo donorų 
šeimoms ir medikams už galimybę 
gyventi. Renginyje taip pat pasisa-
kė Vilniaus universiteto ligoninės 
Santariškių klinikų Dievo gailes-
tingumo koplyčios kapelionas Rim-
gaudas Šiūlys, paskaitas apie organų 
donorystę skaitė „Gyvasties” prezi-
dentė Ugnė Šakūnienė ir Nacionali-
nio transplantacijos biuro direktorės 
pavaduotoja Audronė Būziuvienė. 
Renginyje dalyvavo tėvai paaukoję 
mirusios dukters organus persodini-
mo operacijoms. Mama nuoširdžiai 
džiaugėsi, kad paaukoti organai 
padėjo išgelbėti net keleto žmonių 
gyvybes. Renginyje koncertavusių 
smuikininkių Linos Kijauskaitės, 
Ievos Raudoniūtės ir gitaristo Au-
driaus Juodzevičiaus atlikta muzika 
įsiliejo į kiekvieno dalyvaujančiojo 
mintis. „Gyvastis” dėkoja Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos Svei-
katos komiteto pirmininkei Vitalijai 
Kliukienei, S.Daukanto gimnazijos 
mokytojams bei moksleiviams, vi-
siems prisidėjusiems prie organų 
donorystės propagavimo.

Marijampolės savivaldybėje tarp-
tautinės organų donorystės ir trans-
plantacijos dienos proga buvo orga-
nizuota konferencija „Kaip svarbu 
žinoti kiekvienam“. Konferencijos 
metu Marijampolės savivaldybės 
mero Vidmanto Brazio padėkos už 
nuoširdų apsisprendimą ir kilnų 
poelgį gelbstint žmogaus gyvybę 
įteiktos Valdui Daugėlai, Gedimi-
nui Jablonskiui, Dalei Raškauskie-
nei, Emilijai Sagatauskienei, Vincui 
Kriaučiūnui, dovanojusiems po vie-
ną inkstą savo šeimos nariams.

Marijampolės savivaldybėje šiuo 
metu yra 53 dializuojami ligoniai, 
15 žmonių, kuriems sėkmingai 
transplantuoti inkstai, 2 – su perso-
dintomis širdimis ir 1 pacientas su 
persodintomis kepenimis.

Renginio metu „Gyvasties“ prezi-
dentė Ugnė Šakūnienė skaitė paskai-

tą apie organų donorystę, o Vilniaus 
universiteto ligoninės Santariškių 
klinikos Nefrologijos centro vado-
vas Dr. Marius Miglinas ir šio centro 
gydytoja nefrologė Loreta Vareikie-
nė pasakojo apie naujus transplanta-
cijos metodus. 

Klaipėdos m. savivaldybės ir Lie-
tuvos asociacijos „Gyvastis“ Klai-
pėdos skyriaus organizuotame ren-
ginyje „Už gyvybę“ sveikinimo žodį 
tarė Klaipėdos miesto meras Vytau-
tas Grubliauskas, kiti savivaldybės 
atstovai, „Gyvasties“ prezidentė 
Ugnė Šakūnienė skaitė paskaitą „Or-
ganų donorystė: faktai ir mitai“, taip 
pat kalbėjo žmonės, gyvenantys per-
sodintų širdžių, inkstų, kepenų dėka, 
buvo transliuojamas dokumentinis 
filmas „Už gyvybę“. Renginyje da-
lyvavo moksleiviai bei būsimosios 
slaugytojos, uždavusios daugybė 
klausimų. Po renginio keletas jau-
nuolių užpildė anketas donoro korte-
lėms gauti. Panašų renginį „Gyvas-
ties“ Klaipėdos skyrius organizavo 
ir Plungėje. 

Organų donorystę propaguojantis 
renginys pirmą kartą vyko Ukmer-
gėje. Jį surengė Ukmergės krašto ne-
įgaliųjų sąjunga. Visi susirinkusieji 
vos tilpo Ukmergės turizmo ir verslo 
informacijos centro salėje. Organų 
donorystės stebuklui skirtame ren-
ginyje ukmergiškiai pamatė doku-
mentinį filmą „Už gyvybę“, klausėsi 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ ir 
Nacionalinio transplantacijos biu-
ro atstovų paskaitų. Renginio metu 
pasisakė žmonės, gyvenantys per-
sodintų organų dėka, keletas daly-
vių užpildė anketas donoro kortelei 
gauti.

Renginius rėmė: 
Neįgaliųjų reikalų departamen-

tas prie SADM, minėtų miestų bei 
rajonų savivaldybės, UAB „Roche 
Lietuva“, „Novartis“ atstovybė Lie-
tuvoje, tai pat buvo panaudoti Lie-
tuvos asociacijos „Gyvastis“ surink-
tų 2 proc. nuo GPM dalis.
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Ugnė Šakūnienė ir Aušra Degutytė, 
Lietuvos asociacija „Gyvastis“

Vėlų lapkričio šeštadienio vakarą 
sostinės menų fabrike „LOFTAS“ 
vyko labdaringas švietėjiškas kon-
certas „Padovanok gyvenimą!”

Asociacijos „Gyvastis“ dėka vil-
niečiai ir Vilniaus miesto svečiai 
pirmą kartą turėjo galimybę daly-
vauti organų donorystei skirtame 
koncerte „Padovanok gyvenimą“. 
Vienas iš „Gyvasties“ tikslų – orga-
nų donorystės propagavimas, visuo-
menės švietimas organų donorystės 
tema.

Renginio metu už organų donorys-
tę pasisakė žinomi žmonės. Tai šo-
kėjas Šarūnas Kirdeikis, žurnalistas 
Saugirdas Vaitulionis, dizaineriai 
Robertas Kalinkinas, Rūta Rimšelie-
nė ir visi atlikėjai. O jų, koncertuo-
jančių labdaringais tikslais, „Lofte“ 
buvo visas būrys: gongų meistras 
Vyrenijus, Tomas Dobrovolskis, 
Jurgis Brūzga, Milda Arčikauskaitė 
ir Aurimas Driukas, Saulius Šemio-
tas, grupės „Proper Heat“, „Vulevu“, 
„Skyders“, „Timohi“, DJ Andy Nic 
& Saxtone. 

Sekdami žvaigždžių pavyzdžiu 
bei paraginti koncerto vedėjo Juo-
zo Liesio į renginį atvykę vilniečiai 
pildė anketas donoro kortelei gauti. 
Tarp pildančiųjų taip pat buvo ži-
nomų veidų – donoro kortelę užpil-
dė žurnalistė Skaiva Jasikevičiūtė, 
dainininkas Jurgis Brūzga, atlikėjas 
Saulius Šemiotas ir kiti.

Renginio metu buvo užpildyta ly-
giai 30 anketų donoro kortelei gauti. 
Daugeliui apsispręsti padėjo ren-
ginio metu pademonstruotas filmas 
„Už gyvenimą“ (rež. Sigita Gilienė).

„Čia daug geros muzikos ir geros 
valios,“ – apie „Lofte“ vyraujančią 
atmosferą sakė išskirtinę programą 

renginiui paruošusios grupės „Pro-
per Heat“ vokalistas Karolis Ramoš-
ka. 

Žurnalistas Saugirdas Vaitulionis 
demonstruodamas anketą donoro 
kortelei gauti sakė: „Jūsų mažas pa-
rašas gali padovanoti didelį gyveni-
mą“. 

Vakarą gongų dūžiais pradėjusio 
instrumentų meistro Vyrenijaus žo-
džiai, pasak Juozo Liesio, širdį vir-
pino ne mažiau nei jo atlikta muzika. 
„Įsivaizduokite, kad Jūsų gyvenimas 
baigiasi ir Jūs ateinate pas Dievą,“ 
– siūlė Vyrenijus. „Ir Dievas Jūsų 
klausia, ką gero padarėte savo gyve-
nime. Jūs atsakote: pastačiau namą, 
baigiau mokslus. Tačiau Dievui įdo-
mu, kas gero buvo padaryta kitiems, 
o ne dėl savęs. Ir tada Jūs atsakote: 
„Viešpatie, aš nieko tokio ypatingo 
nenuveikiau gyvendamas, bet aš pa-
dariau kai ką ateidamas pas Tave – 
dovanojau gyvenimą kitiems...“

Choreografas Šarūnas Kirdeikis 
sakė, kad visada nejauku kalbėti 
apie mirtį, tačiau nereikia jos bijo-
ti, nes tai natūralus procesas. Š. Kir-
deikio nuomone, savo kūną atiduoti 
yra didžiausia dovana – negi gaila 
po mirties. Choreografas mano, kad 
žmonės, po jo mirties gavę organus, 
jį prisimins ilgiau, negu jo kūną.

Perkusininkas Tomas Dobrovols-
kis, labdaringame renginyje koncer-
tavęs Šarūno Kirdeikio paskatintas, 
priminė: „Daug kas sako, kad norėtų 
užpildyti sutikimą donoro kortelei, 
bet teisinasi, kad nėra laiko, atidė-
lioja rytojui. Bet nelaimė nelaukia. 
Apsispręskite, tai labai geras jaus-
mas“.

Grupės „Skyders“ vokalistui To-
mui Šileikai taip pat netrūko išmin-
tingų žodžių. „Laimė – ne tik duoti, 
bet ir dalintis. Tikiu, kad po šio ren-
ginio atsiras daugiau žmonių, kurie 

galvos ne tik apie save, ar savo ar-
timą, bet ir apie kitus. Dalinkimės 
gerumu,“ – kvietė Tomas.

Dainininkas Jurgis Brūzga stebė-
josi, kad gali būti žmonių, kurie į 
kapus norėtų nusinešti savo organus 
ar turtus. 

Robertas Kalinkinas kvietė apie 
organų donorystę pasikalbėti šei-
mose. „Jei Jums prireiktų organo 
transplantacijos, Jūs tikriausiai to 
norėtumėte. Kai gyvenimas baigtas, 
Jūs nepasiimsite organų į kapus, jie 
jums nereikalingi,“ – sakė jaunas di-
zaineris. 

Renginyje dalyvavęs Vilniaus 
universiteto Santariškių klinikų 
Nefrologijos centro direktorius, 
docentas Marius Miglinas matė ne 
vieną pacientą, kurį į visavertį gyve-
nimą sugrąžino inkstų persodinimo 
operacijos. Todėl jam buvo ypatin-
gai lengva kviesti žmones pritarti 
organų donorystei. 

Koncerte buvo ir keliasdešimt 
asociacijos „Gyvastis“ narių, gyve-
nančių persodintų organų dėka. Pa-
dėkoti donorų šeimoms ir pakviesti 
pritarti organų donorystei į sceną 
kilo 25-erių Mindaugas, 22-ejų In-
drė ir Simonas, gyvenantys perso-
dintų inkstų dėka, 40-metis Ginta-
ras, kurį į gyvenimą grąžino kepenų 
transplantacija, 44-erių Rimvydas, 
gyvenantis su persodinta širdimi. 
Savo mamai, kuri jai padovanojo 
inkstą, dėkojo Irma, auginanti 14-
metį sūnų, o Vilija, kurios 17-metį 
sūnų į gyvenimą sugrąžino tėčio 
inkstas, sakė, kad jei tėvai negali 
būti savo vaikams inkstų donorais, 
tenka pasikliauti tik visuomenės ge-
ranoriškumu. 

„Tie žmonės, kurie laukia trans-
plantacijos, yra visiškai priklausomi 
nuo visuomenės požiūrio į organų 
donorystę,“ – sakė Lietuvos asoci-

JŪSŲ MAŽAS PARAŠAS 
GALI PADOVANOTI 
DIDELĮ GYVENIMĄ
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Prieš ketvirtį amžiaus keliolikos 
medikų profesionalumas įvykdė per-
versmą Lietuvos medicinos istorijoje. 

Lapkričio 23-iąją Vyriausybės rū-
muose Ministras Pirmininkas Andrius 
Kubilius pagerbė pirmąją širdies per-
sodinimo operaciją Lietuvoje atliku-
sius medikus.

Pirmoji širdies transplantacija Lie-
tuvoje atlikta 1987 m. rugsėjo 2 d. 
Medikų komandai, kurioje buvo ir 
garsusis profesorius Vytautas Jonas 
Sirvydis, vadovavo profesorius Algi-
mantas Marcinkevičius. 

Nuo to laiko Lietuvoje atliktos 107 
širdies persodinimo operacijos, iš jų – 
82 Santariškių klinikose. 

Šiuo metu Lietuvoje persodintos 
širdies dėka gyvena 45 pacientai.

Ilgiausiai mūsų šalyje su persodin-
ta širdimi gyvenantis žmogus šiemet 
mini 15-ąjį antrojo gyvenimo jubilie-
jų.

„Lenkiu galvą prieš Jus,“ – įteikda-
mas padėkas medikams sakė Premje-
ras. – „Tai, ką Jūs atlikote, man aso-
cijuojasi su skrydžiais į kosmosą,“ 
– prieš ketvirtį amžiaus Lietuvos me-
dicinos istorijoje atverstą naują pusla-
pį apibūdino Ministras Pirmininkas. 

Sveikatos apsaugos viceministrė 
Nora Ribokienė pagerbė Vilniaus uni-
versiteto ligoninės Santariškių klinikų 

Širdies chirurgijos centro medikus, 
sėkmingai tęsiančius prieš 25-erius 
metus pradėtus darbus.

Padėkos renginyje nebuvo užmiršti 
ir gydytojai reanimatologai, ruošian-
tys donorus transplantacijoms. Gy-
dytojai reanimatologai yra pirmieji 
organų donorystės ir transplantacijos 
grandinėje. Jiems tenka ne tik profesi-
nė, bet ir psichologinė našta – pokal-
biai su mirusių donorų šeimomis. 

Profesorius, akademikas Vytautas 
Jonas Sirvydis, prisimindamas pir-
mąją širdies persodinimo operaciją, 
pabrėžė, kad transplantacijoms reikia 
ne tik kvalifikuotų medikų, bet ir vi-
suomenės pritarimo organų donorys-
tei. Tik tada gali būti atliekamos trans-
plantacijos. 

Santariškių klinikų Širdies chirur-
gijos centro vadovas docentas Virgi-
lijus Tarutis neseniai atlikęs širdies 
persodinimo operaciją trijų mėnesių 
kūdikiui, dėkojo asociacijai „Gyvas-
tis“, jungiančiai transplantuotus ir lau-
kiančius transplantacijos pacientus. V. 
Taručio nuomone, širdies transplanta-
cijos sulaukusiems ar dar laukiantiems 
žmonėms labai reikalinga psichologi-
nė likimo draugų pagalba. 

Renginyje Vyriausybėje dalyvavo 
ir 3 pacientai, gyvenantys dovanotų 
širdžių dėka. 44-verių Rimvydas Ve-
kerotas skaičiuoja jau septintus antro-
jo gyvenimo metus, augina septynerių 
metų sūnų Justiną, džiaugiasi gyve-
nimu, sportuoja ir nuolat propaguoja 
organų donorystę. „Turiu „atidirbti“ 
už gautą galimybę gyventi,“ – sako 
Rimvydas. Beje, renginiu džiaugėsi 
ne tik Rimvydas, bet ir jo sūnus Jus-
tinas, Ministro Pirmininko pakviestas 
į kabinetą ir gavęs pasėdėti Premjero 
kėdėje. 

63 metų amžiaus Piotras Ivanovas 
jau septynerius metus gyvenantis su 

persodinta širdimi, džiaugėsi, kad jau-
čiasi stiprus, kad gali padėti šeimai. 

36-erių Lietuvos kariuomenės at-
sargos jaunesnysis puskarininkis Arū-
nas Vasilkis mini dviejų metų naujo 
gyvenimo sukaktį. Neužilgo Arūno 
šeima turėtų pagausėti – jo žmona lau-
kiasi kūdikio. 

Tai ne vienintelis atvejis, kai per-
sodintas organas suteikė galimybę 
gyventi ne tik tam, kam buvo atlikta 
transplantacija, bet ir leido atsirasti 
kitiems žmogučiams. Arūnas bus jau 
trečias vyras, po širdies transplanta-
cijos sulaukęs šeimos pagausėjimo. 
Dar daugiau žmonių susilaukė vaikų 
po inkstų persodinimo operacijų. Vie-
na jauna moteris, gyvenanti dovanoto 
inksto dėka, pagimdė net tris vaike-
lius. Dar viena – susilaukė dviejų, o 
devynios augina po vieną atžalą. 

Lietuvos asociacija „Gyvastis“, 
jungianti žmones, gyvenančius perso-
dinto inksto, širdies, kepenų, plaučių 
dėka, ir tuos, kurie laukia transplan-
tacijos, kartu su Nacionaliniu trans-
plantacijos biuru iniciavusi padėkos 
renginį, džiaugiasi, kad buvo pagerbti 
Lietuvai nusipelnę medikai, grąžinan-
tys žmones į šeimas, į visuomenę, į 
gyvenimą...

Šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 
700 žmonių po įvairių organų (dau-
giausia inkstų – per 610 pacientų) 
transplantacijų. 45-iems persodintos 
širdys, 2-iems – plaučiai, maždaug 40-
čiai – kepenys.

Nacionalinio transplantacijos biuro 
duomenimis, šių metų spalio 31 d. ko-
kio nors organo ar ragenos transplan-
tacijos laukė 515 žmonių. 228 paci-
entai laukia inkstų arba inksto-kasos 
komplekso, 21 – širdies, 3 – plaučių, 
2 – širdies-plaučių komplekso, 49 – 
kepenų, 212 – ragenų transplantacijų. 

Ministras Pirmininkas pagerbė prieš 25-erius metus pirmąją 
širdies persodinimo operaciją Lietuvoje atlikusius medikus

acijos „Gyvastis“ prezidentė Ugnė 
Šakūnienė, pati 28-erius metus gy-
venanti su persodintu inkstu.

Smagų vakarą rimta tema bai-
gė šokių muzika, priešakyje su DJ 
Andy Nic & Saxtone.

Viešos akcijos visame pasaulyje 
padeda plačiau skleisti informaciją 
apie organų donorystę, parodyti, kad 
žmonės po inkstų, širdies, kepenų ar 
plaučių persodinimo operacijos gali 
gyventi, dirbti, mokytis, auginti vai-
kus, keliauti. Ypač didelį susidomė-
jimą tokiomis akcijomis skatina jose 
dalyvaujantys žinomi visuomenėje 
žmonės.

Renginį rėmė:
 „Novartis“ atstovybės Lietuvoje lėšo-
mis, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
surinktų 2 proc. nuo GPM, Lrytas.lt, 
Radiocentras, panele.lt.

Apie renginį rašė: 
www kaunoaleja.lt, 
http://www.balsas.lt, 
www.15min.lt, 
www.kaunozinios.lt., 
www.lrytas.lt, 
www.posh.lt, 
www.dropbox.com.
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Informacija

250 transplantacijų 
iš gyvo donoro
Tatjana Rainienė, 
Medicinos mokslų daktarė 
gydytoja imunologė

Vilniaus transplantacijos centre 
1970 m. pirmą kartą buvo persodintas 
inkstas ligoniui, sergančiam lėtiniu 
inkstų funkcijos nepakankamumu. Iki 
2012 m. lapkričio 1 d. tokių operaci-
jų atlikta 1640. Kol kas yra du realūs 
transplantantų šaltiniai: mirę ir gyvi 
donorai. Didžioji transplantantų dalis 
yra inkstai, paimti iš mirusio donoro. 
Deja, inksto persodinimo operacijos 
laukiančiųjų sąrašas kasmet pasipildo 
80-90-čia naujų pacientų, kuriems do-
norinio organo tenka laukti vidutiniš-
kai apie du metus. Kai kurie jo taip ir 
nesulaukia… 

Artimieji ne visada leidžia paimti 
mirusiojo organus transplantacijai, tuo 
pačiu atimdami viltį iš tų, kurie metų 
metus laukia persodinimo operacijos. 
Pagal JAV mokslininkų pateiktus sta-
tistinius duomenis, pacientas sergantis 
galutiniu inkstų funkcijos nepakanka-
mumu, su persodintu inkstu gyvena 
vidutiniškai 10 metų ilgiau, nei tas, 
kuriam atliekamos dializės. JAV inks-
to transplantacijos laukia daugiau nei 
67000 pacientų (tie, kurie įtraukti į 
laukiančiųjų sąrašą). Deja, kiekvieną 
dieną 12 iš jų miršta taip ir nesulaukę 

inksto persodinimo. Dėl didelio dono-
rinių organų trūkumo propaguojama 
donorystė iš gyvo donoro. 

Pagal dabar Lietuvoje veikiantį 
Žmogaus audinių, ląstelių ir organų 
donorystės ir transplantacijos įstaty-
mą, žmogus gali padovanoti vieną 
savo inkstą artimam giminaičiui arba 
sutuoktiniui. Tokios transplantacijos 
Lietuvoje atliekamos nuo 1974 m. Per 
tą laiką vieną savo inkstą artimajam 
padovanojo250 žmonių. Visos trans-
plantacijos atliktos Vilniaus universi-
teto Santariškių klinikų transplantaci-
jos centre. 

Dažniausiai inkstą aukojo motinos 
(56 proc.), tėvai (18 proc.), broliai (10 
proc.), seserys (5 proc.). Pavieniais 
atvejais inkstų donorais buvo močiu-
tės, seneliai, dėdės, tetos, pusbroliai, 
pusseseres. Mūsų šalies įstatymai 
leidžia persodinimus ir iš gyvo negi-
miningo donoro, bet juo gali būti tik 
sutuoktinis. 

Pirmas persodinimas iš sutuokti-
nio atliktas 1995 m. Šiuo metu jau yra 
12 pacientų, kuriems inkstą dovanojo 
žmona (7 atvejai) ar vyras (5 atvejai). 
Ryžtas dovanoti inkstą artimam žmo-
gui yra nepaprastai kilnus poelgis, ti-

kros meilės įrodymas. 
Sveiko giminingo donoro inkstas 

yra artimesnis imunologiškai, todėl 
mažesnis atmetimo pavojus, ir toks 
inkstas ilgiau funkcionuoja. Pacientai 
po sėkmingos transplantacijos jaučiasi 
tarsi antrą kartą gimę, gyvena visavertį 
gyvenimą. Pavyzdžiui, 1996 m. mote-
ris, paauglystėje gavusi neįkainojamą 
dovaną – inkstą iš savo tėvo, gyvena 
ir džiaugiasi trimis vaikais, kuriuos 
pagimdė po inksto persodinimo ope-
racijos. 

Inkstų transplantacijai Lietuvoje jau 
42 metai ir persodinimų iš gyvo dono-
ro galėjo būti žymiai daugiau. Tačiau 
anksčiau inkstą galėjo dovanoti tik tos 
pačios, arba suderinamos kraujo gru-
pės donoras. Dabar turime galimybę 
ir priemones (specialūs vaistai bei 
procedūros) atlikti transplantaciją ir iš 
nesuderinamos kraujo grupės gyvo do-
noro. Nuo 2010 m. atliktos jau 5 tokios 
transplantacijos, ruošiamasi atlikti dar 
keletą. Lietuvoje tai naujiena, nors 
pasaulyje transplantacijų iš nesude-
rinamos kraujo grupės donoro atlikta 
nemažai. Tačiau Baltijos šalyse ir vi-
soje Rytų Europoje vienintelė Lietuva 
taiko tokį transplantacijų būdą.

Gal žinojimas apie gyvąją dono-
rystę paskatins paciento artimuosius 
dovanoti inkstą. Būtent jų palaikymas 
toks reikalingas ir svarbus sergančiam 
šeimos nariui. 

O gal, daugiau žinodama apie orga-
nų donorystę, šeimos nariai lengviau 
sutiks paaukoti artimojo organus po jo 
mirties…

Renginiai

Iš jų – 15 vaikų.
Kasmet žmonių, kurių savi organai 

nustoja funkcionuoti, atsiranda apie 
350. 

Asociacijos „Gyvastis“ vardu nuo-
širdžiai dėkojame Vaidai Jauniškie-

nei, Ministro Pirmininko A. Kubiliaus 
sekretoriato vadovei už bendradarbia-
vimą ir pagalbą organizuojant šį ren-
ginį.

Apie renginį rašė: 
www.vlmedicina.lt, 

www.15min.lt, 
www.lrv.lt, 
www.balsas.lt, 
www.respublika.lt, 
www.lietuvosvalstybe.com, 
www.sam.lt, www.kaunozinios.lt. 

Briuselyje rinkosi 
3-asis Žmonių su 
negalia Europos 
Parlamentas
Ugnė Šakūnienė, Lietuvos asocia-
cijos „Gyvastis“ prezidentė

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ yra 
Lietuvos neįgaliųjų forumo (LNF) 

nays, o Ugnė Šakūnienė - LNF tary-
bos narė.

Asociacijos „Lietuvos neįgalių-
jų forumas“ atstovai ne tik dalyvavo 
trečiajame Europos Neįgaliųjų Par-
lamente, bet ir susitiko su Europos 
Parlamento nariais iš Lietuvos – prof. 
Vytautu Lansbergiu, prof. Leonidu 
Donskiu, Vilija Blinkevičiūte, Justu 
Vincu Paleckiu ir Radvile Morkū-
naite. Susitikime buvo aptarti sun-
kumai įgyvendinant JT Neįgaliųjų 
teisių konvenciją, diskutuota, kaip 
keisti visuomenės požiūrį pasitelkus 
švietimo sistemą bei informavimo 
priemones. Europarlamentarai tiki-
no, kad šis susitikimas leido geriau 

suprasti neįgaliųjų situaciją, taip pat 
pasidalijo mintimis, ko reikėtų imtis 
jai pagerinti.

Neįgaliųjų atstovai teigė, kad 
svarbu kurti integralų modelį, kuris 
apimtų įvairiapusišką paramą ne tik 
neįgaliesiems, bet ir jų šeimos na-
riams. Taip pat būtina stiprinti nevy-
riausybines neįgaliųjų organizacijas, 
kad jos taptų ekspertėmis ir stiprio-
mis partnerėmis bendradarbiaujant su 
valdžios institucijomis.

Europos Parlamento nariai, išklau-
sę neįgaliesiems aktualias problemas, 
pateikė keletą siūlymų, kaip jas gali-
ma bent iš dalies spręsti. V. Blinke-
vičiūtė siūlė, kad LR Ministras Pir-
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Konferencija „Sveikos 
mitybos sergant 
inkstų ligomis 
teorinės žinios ir 
praktiniai įgūdžiai“ 
Aušra Degutytė, Lietuvos asociaci-
jos „Gyvastis“ tarybos narė

Lapkričio 24 d. Lietuvos asoci-
acija „Gyvastis“ Vilniuje „Bajorų 
užeigoje“ organizavo konferenciją 
„Sveikos mitybos sergant inkstų li-
gomis teorinės žinios ir praktiniai 
įgūdžiai“. 

Visi pranešimai buvo apie kal-
cio ir fosforo apykaitos įtaką kaulų 
tankiui bei širdies ir kraujagyslių 
ligoms, apie galimus gydymo meto-
dus, bei dietą.

Renginio metu norintieji galėjo 
atlikti densitometrijos tyrimą (pasi-
matuoti kaulų tankį). 

Renginio pradžioje sveikinimo 
žodį tarė Sveikatos apsaugos minis-
terijos vyr. specialistė Birutė, kuri 
pasidžiaugė, kad ne veltui ministeri-
ja remia tokį projektą. Jos manymu, 
yra didelė prasmė mokyti pacientą 
teisingai maitintis ir gyventi. 

Asta Mastavičiūtė, VU doktoran-
tė, Nacionalinio osteoporozės centro 
gydytoja, skaitė pranešimą „Kam 
gresia osteoporozė“, supažindino su 
orteoporozės rizikos veiksniais. Pa-
gal statistiką moterys serga dažniau, 
nei vyrai, ypač vyresniame amžiuje. 
Per mažas fizinis aktyvumas, mity-
ba, genetika turi įtakos šiam susirgi-
mui. Pasak gydytojos, tai yra tylioji 
liga. Todėl reikia matuoti savo ūgį 
bent kartą per metus (esant 3 cm ūgio 
sumažėjimui, jau reikėtų sunerimti), 

arba atlikti kaulų mineralų tankio 
matavimą. SAM vyr. specialistė už-
siminė, kad artimiausiu metu vyks 
darbo grupės posėdis dėl osteoporo-
zės tyrimo kompensavimo. 

Indrė Nevulienė, VU ligoninės 
Santariškių klinikos Nefrologi-
jos centro gydytoja supažindino su 
„Dializuojamų ir transplantuotų 
pacientų gydymas bifosfonatais“. 
Bifosfonatai – pirmo pasirinkimo 
vaistai osteoporozei gydyti. Gydy-
toja pristatė vaistų rūšis ir jų varto-
jimą sergantiems lėtiniu inkstų ne-
pakankamumu (LIL) ir pacientams 
po inksto transplantacijos, taip pat 
vaisto nepageidaujamą poveikį. Ak-
centavo, kad išgėrus šiuos vaistus, 
reikia 30 min. pabūti vertikalioje 
padėtyje (sėdėti tiesiai arba stovėti), 

kitu atveju gali būti stemplės išopė-
jimas.

„Kalcio ir fosforo apykaitos įta-
ka širdies ir kraujagyslių sistemai“ 
pranešimą pristatė Agnė Laučytė, 
VU ligoninės Santariškių klinikos 
Nefrologijos centro gydytoja rezi-
dentė. Pacientai, sergantys LIL turi 
didesnį polinkį į kraujagyslių kalci-
fikaciją. Gydytoja pristatė, kas turi 
įtakos kalcifikacijai/aterosklerozei, 
kaip inkstai reguliuoja kalcio (Ca) ir 
fosforo (P) apykaitą, kokios turi būti 
Ca, P ir PTH normos, kraujagyslių 
kalcifikacijos (padidėjusio forforo) 
pažeidimo simptomus. Fosforo kon-
centraciją kraujyje galima sumažinti 
ir suvaldyti dietos pagalba, dialize, 
fosforo surišėjais (turinčiais arba ne-
turinčiais kalcio).

Dalia Slapšytė, Vilniaus miesto 
klinikinės ligoninės gydytoja nef-
rologė, pristatė pranešimą „Fosforo 
„valdymas“ sergant galutiniu inkstų 
funkcijos nepakankamumu“. Ca ir 
P atlieka svarbų vaidmenį palaiky-
dami kaulų, širdies ir kraujagyslių 
sistemą. Fosforas į mūsų organizmą 
patenka su maistu, kurį valgome. 
O kalcis patenka su dializės skys-
čiais, maistu, vaistais, kurie yra su 
kalciu. Kai Ca ir P lygis organiz-
me per didelis, sukeliamos rimtos 
sveikatos problemos. Per didelis Ca 
ir P kiekis organizme susijungia ir 
suformuoja organizme kietas nuosė-
das. Sukalkėjimas formuojasi odoje, 
širdyje, plaučiuose, kraujagyslėse, 
sąnariuose, tai gali sukelti skausmą. 
Sukalkėjimą sukelia per aukštas Ca 
ir P lygis, amžius, ilgai atliekama 
dializė. Gydytoja paaiškino, kaip 
veikia P rišiklis, kuris išsiurbia P 
iš maisto, kurį suvalgome, ir nelei-
džia jam patekti į kraują. Visus įspė-
jo, kad jei nevalgome jokio maisto, 
nėra reikalo gerti P rišiklio, nes jie 
neturės ką surišti. Labai yra svarbu 
klausyti gydytojo nurodymų, kuris 
žino jūsų tyrimus, laikytis paskirtos 
dietos. Kaip alternatyvą brangiems 

mininkas turėtų patarėją neįgaliųjų 
klausimais.

Tuo tarpu L. Donskis akcentavo, 
kad reikia užtikrinti kokybiškesnį 
švietimą, kuris skatintų toleranciją, 
ugdytų vertybes, keistų visuome-
nės požiūrį. Taip pat reikia tobulinti 
atranką į socialinio darbo studijas – 
įvertinti realų jaunimo norą bei ge-
bėjimus dirbti su neįgaliaisiais. L. 
Donskis kvietė siekti, kad neįgalieji 
turėtų po savo atstovą LR Švietimo ir 
mokslo ministerijoje, Rektorių tary-
boje, Lietuvos nacionalinio radijo ir 
televizijos taryboje.

Tai jau ketvirtasis Lietuvos neįga-

liųjų forumo susitikimas-diskusija su 
Europos Parlamento nariais iš Lie-
tuvos. Nuo 2009-ųjų asociacija kas-
met organizuoja tokius susitikimus 
neįgaliųjų bendruomenei aktualiems 
klausimams ir nuveiktiems darbams 
aptarti.

Gruodžio 5 dieną į 3-iąjį Žmonių 
su negalia Europos Parlamentą su-
sirinko daugiau nei 450 neįgaliųjų 
organizacijų atstovų iš visos Euro-
pos Sąjungos. Europos Parlamente 
Briuselyje neįgalieji susitiko su Par-
lamento vadovais ir nariais aptarti, 
kaip Europoje užtikrinamos žmonių 
su negalia teisės ekonominės krizės 

sąlygomis.
Į Europos Parlamentą Lietuvos ne-

įgaliųjų forumas delegavo 19 atstovų, 
tarp kurių dalyvavo Ugnė Šakūnienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ pre-
zidentė. 

Dėkojame Europos Parlamento 
nariams Z. Balčyčiui, V. Blinkevičiū-
tei, L. Donskiui, V. Landsbergiui, R. 
Morkūnaitei, R. Paksui, J.V. Palec-
kiui, V. Uspaskich parėmusiems šią 
neįgaliųjų iniciatyvą ir suradusiems 
lėšų delegatų kelionės išlaidoms pa-
dengti. 



NefroINfo8

ir nekompensuojamiems vaistams, 
pristatė dializuojamo paciento Tado 
receptą, kaip namuose pasigaminti 
vaistą Osvaren.

Indrė Čergelytė, bendrosios prak-
tikos slaugytoja ir „Gyvasties“ narė, 
pristatė Lietuvos asociacijos „Gy-
vastis“ leidinius „Maisto produktų 
sudėties lentelė, skirta dializuoja-

miems pacientams“ ir 
lankstinuką apie kaulų ligas, grę-

siančias galutiniu inkstų funkcijos 
nepakankamumu sergantiems paci-
entams, pateikė bendrus patarimus 
ką turėtume daryti, norėdami kon-
troliuoti savo ligą.

Loreta Vareikienė, VU ligoninės 
Santariškių klinikų Nefrologijos 

centro gydytoja nefrologė konferen-
cijos pabaigoje atsakinėjo į visus pa-
teiktus pacientų klausymus.

Konferencijos organizavimą ir 
leidinių leidybą remia Sveikatos 
apsaugos ministerija, Neįgaliųjų 
reikalų departamentas, 2 proc. nuo 
GPM, skirti Lietuvos asociacijos 
„Gyvastis“ veiklai.

Užsiėmimai su 
psichologu Anicetu 
nepalieka abejingų ar 
nusivylusių 
Vida Bieliūnaitė, Alytaus visuo-
meninės organizacijos „Dalia“ 
pirmininkė

Organizuojant susitikimus su psi-
chologu, kartais būna sunku į juos pa-
kviesti naujai susirgusius pacientus. 
Daugumą jų tvirtina, kad jiems dar ne-
reikalinga psichologo pagalba. „Senbu-
viai” nariai, kuriems yra tekę dalyvauti 
organizuojamose stovyklose ar užsiė-
mimuose jau gerai pažįsta psichologą 
Anicetą Suchockį, todėl noriai lankosi 
jo užsiėmimuose. Naujokai sudalyvavę 
susitikimuose, nė vienas nėra pasakęs, 
kad jiems buvo neįdomu ar nuobodu. 

Dėkojame psichologui Anicetui Su-
chockiui už malonų bendradarbiavimą, 
už kantrybę, įdomias temas.

„Diabetinės neuro-
patijos skausmo sin-
dromo gydymas q lipo 
rūgšties preparatais 
ir benfotiaminu“ 
paskaita Vilniuje
Vilma Radavičienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
Vilniaus skyriaus pirmininkė

Kaip žinia, tarp dializuojamųjų ar 
transplantuotų žmonių yra nemažas 
procentas diabetu sergančių žmonių. 
Viena iš diabeto komplikacijų yra 
inkstų nepakankamumas. Kuo dau-
giau metų sergi šia liga, tuo sunkiau 
išvengti ne tik dializių, bet ir sun-
kiau išsaugoti sveikas kojas.

Bendraudama su panašaus likimo 
žmonėmis dažnai išgirstu, kad jie 
vis mažiau pagalbos tikisi iš endo-
krinologų. Dializuojamiems diabe-
tikams jie nesugeba paaiškinti ką 
galima valgyti (daržovės būtinos 
diabetikui, bet su dializėmis deja, 
suderinti labai sudėtinga ir pan.).

Diabetas kaip baltasis maras – pa-
žeidžia visus organus.Kuo daugiau 
metų sergi diabetu – tuo sudėtingiau 
jį valdyti, gydyti bei šalinti kompli-
kacijas...

Apie tai ir kalbėjome paskaitos 
metu, kurioje didžiausias dėmesys 
buvo skirtas kojoms. Firmos atsto-
vė Eglė Šalbanovienė visiems no-
rintiems atliko Express diagnostiką 
(periferinės diabetinės neuropatijos 
diagnostika). Patikrino jautrumą ir 
pojūčius kojose spaudžiant, panau-
dojant vibraciją, bei atliko jautrumo 
temperatūros patikrą.

Eglė Šalbanovienė pristatė nau-
jausius vaistus diabetinei neuropa-
tijai gydyti. Atvežė naudingų lanks-
tinukų su patarimais kaip gydyti 
diabeto komplikacijas, ar jį pristab-
dyti.

Iš paskaitoje dalyvavusiųjų, sirgi-
mo diabetu, stažas nuo 7 iki 40 metų.
Vieniems iš jų jau pašalinti vienas ar 
keli pirštai, kiti po Express tyrimo 
nudžiugo, kad jų kojų stovis dar vi-
sai neblogas.

Nors diagnozė ta pati, bet žmo-
nės labai skirtingi. Todėl ir serga, 
ir gyvena labai skirtingai. Iš vienų 
likimo draugų norisi mokytis, klaus-
ti pas juos patarimo, kitiems norisi 
palinkėti, kad labiau rūpintųsi savi-
mi. Juk nuo savo ligos ar likimo dar 
nei vienas nepabėgo. Labai daug kas 
priklauso nuo mūsų pačių.

Džiugu, kad „cukrinukai“ nepra-
randa nei optimizmo, nei gyvenimo 
džiaugsmo. Eilę metų badomi in-
sulino injekcijomis, tiek gliukozės 
matavimo adatėlėmis, varginami 
chipoglikeminių komų, dažnai patir-
dami įvairius nepatogumus dėl savo 
sveikatos būklės – jie mielai ateina į 
įvairias „Gyvasties“ organizuojamas 
paskaitas, bendrauja tarpusavyje, da-
linasi patirtimi, domisi naujovėmis 
ir nenukabina nosies.

To optimizmo linkime visiems.
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Neįprasta, šmaikšti 
akcija Vilniuje
Vilma Radavičienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
Vilniaus skyriaus pirmininkė

Lapkričio 19 d. yra paskelbta Pa-
sauline tualetų diena. Ta proga aso-
ciacijos „Gyvastis“ nariai dalyvavo 
kolegų Lietuvos žmonių su negalia 
sąjunga (LŽNS) suorganizuotoje so-
cialinėje akcijoje „Viešieji tualetai 
Vilniuje – prabanga ar būtinybė?“

Akcijoje dalyvavo ir „Gyvasties“ 

nariai. Juk problema tai labai aktu-
ali „Gyvastiečiams“, jų šeimos na-
riams, tiek visiems vilniečiams ir 
Vilniaus miesto svečiams.

V. Kudirkos aikštėje buvo sureng-
ta socialinė akcija, per kurią buvo 
suvaidinta situacija, kaip neįgalusis 
rateliuose sėdintis žmogus mėgina 

patekti į viešąjį tualetą, tuti įveikti 
dar keletą laiptelių. Tiesa tokia, kad 
ne visada žmogus sulaukia pagalbos 
iš šalies. Ką jam tuomet daryti, kai 
viešasis tualetas nepritaikytas neįga-
liesiems?

Akcijos metu organizatoriai klau-
sė praeivių, akcijos dalyvių nuo-
monės ar Vilniuje yra pakankamai 
tualetų. Atsakymai vienareikšmiški 
– viešųjų tualetų trūksta! Pasiūlymai 
ir pageidavimai šiuo klausimu bus 
pateikti Vilniaus miesto savivaldy-
bei.

Renginio organizatoriai vaišino 
karšta arbata, sausainiais. Tualetais 
patarė pasirūpinti patiems.

KKNLD „Kauno 
Gyvastis” žaidžia 
petankę  
Irma Juodienė, 
KKNLD „Kauno Gyvastis“ pirmininkė

Kaune „Boules LT” klubas suor-
ganizavo „MIX“ turnyrą dėl klubo 
taurės, kuriame dalyvavo sveiki pro-
fesionalai ir neįgalieji.

Tokiame turnyre dalyvavo dau-
giau nei 100 žmonių su negalia iš 
skirtingų Lietuvos miestų bei orga-
nizacijų. Turnyro tikslas – įtraukti į 
aktyvesnio laisvalaikio praleidimą 
asmenis, turinčius negalią. Į turnyrą 

susirinko organizacijos, vienijan-
čios neįgaliuosius.

Petankė (petanque) – jauniausia iš 
daugelio žaidimų rutuliais šaka. Ma-
noma, kad sukurta apie 1907–1910 
m. La Ciotat Jules le Noir. Žaidimo 
pradininkas, po nelaimingo atsitiki-
mo tapęs neįgaliu, sugalvojo žaidi-
mą, tinkamą neįgaliems žaidėjams. 

Šis žaidimas jau kelinti metai 
įtraukia ir KKNLD „Kauno Gyvas-

tis“ narius, iki tol net nežinojusius, 
kas ta petankė ir su kuo ji „valgo-
ma”. Siekiant kuo geriau sudaly-
vauti turnyre, klubo „Boules Lt“ 
nariai paaukojo savo brangų laiką ir 
pakvietė mus į pažintinę treniruotę. 
Mes labai dėkojame už mums su-
teiktą galimybę pasitreniruoti, bet 
kaip sako sportininkai, - svarbiau-
sia dalyvauti. Turnyras buvo puikus, 
kaip visuomet puikiai praleidome 
laiką, pasisėmėme geros nuotaikos.

Beje, šis žaidimas oficialiai pri-
pažintas Pasaulinės transplantuotųjų 
federacijos. Petankės rungtis sutrau-
kia daugiausia besivaržančių. 

Po vykusių varžybų apdovano-
jimų, visi turnyro dalyviai buvo 
pakviesti pasidalinti patirtais įspū-
džiais. Tuo metu „Boules Lt“ klubui 
buvo įteikta „Kauno Gyvastis“ padė-
ka už paramą ir bendradarbiavimą.

LAIŠKAI

Žvakutė Justinai  
Tiems, kurie gyvena persodin-

tų organų – širdies, inkstų, kepenų, 
plaučių dėka, Vėlinės įgauna dvigu-
bą prasmę. 

„Kiekvienais metais, per Vėlines, 
uždegdamas žvakutes ant artimųjų 
kapų, uždegdavau žvakutę ir už savo 
donorą,“ – pasakoja jaunas vyras, 
gyvenantis persodinto inksto dėka. 
„Prieš keletą metų, uždegdamas žva-
kutę pradėjau melstis už visus dono-
rus, nesvarbu, kad nežinau jų vardų“. 

Tačiau labai neseniai tie, kurių 
krūtinėje plaka donoro širdis, ku-
riuos iš priklausomybės nuo kraują 
valančių aparatų išgelbėjo inksto 
persodinimo operacija, iš mirties 
nagų ištraukė kepenų, o iš tamsos – 

ragenos transplantacija, sužinojo dar 
vieną vardą – Justina.

Spalio 17-ąją Vilniaus m. savival-
dybėje vykusiame Europos organų 
donorystės dienai skirtame rengi-
nyje pirmą kartą dalyvavo Justinos 
tėvai. Pačios merginos nebuvo. Tik 
ekrane keitėsi jaunutės merginos 
nuotraukos su vienu žodžiu – Justi-
na. Justinos, deja, nebėra... Ji iške-
liavo prieš tris metus. Justinos mama 
pasakojo, kokia linksma ir draugiška 
buvo dukra. Kiek daug turėjo drau-
gų. Kaip pradėjo studijuoti. Kaip 
vieną vakarą su drauge pažiūrėjusios 
filmą nuėjo miegoti. Tačiau ryte Jus-
tina nebepabudo... Plyšo galvos sme-
genų aneurizma. Mama pasakojo, 
kiek daug pastangų padėjo medikai 
stengdamiesi išgelbėti merginą. At-
liko net dvi operacijas. Tačiau Justi-
nos išgelbėti nepavyko. Mama pasa-
kojo, kaip šildė šąlantį vieną dukters 
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Padėka medikams 
ir ne tik...
Irma Juodienė, 
KKNLD „Kauno Gyvastis“ pirmininkė

Artėja didžiausios metų šventės – 
Kalėdos, metas kai bandai peržvelgti 
kokie buvo bepraeinantys metai, ko-
kius atsiminimus paliks atminty, žino-
ma išlieka, tik geriausi prisiminimai 
už kuriuos labai noriu padėkoti mane 
supusiems be galo geriems ir rūpestin-
giems žmonėms.

Džiaugiuosiu galėdama būti lygia-
verte varžove sportinėse žaidynėse - už 

tai labai esu dėkinga mus gydantiems 
gydytojams, slaugančioms sesutėms ir 
visam personalui, kurie kasdien rūpi-
nasi mumis. 

Nuoširdžiai ačiū dializės centro 
„BBraun Avitum” kolektyvui už stai-
gmeną ir sveikinimus - Jūs nuostabūs.

Ačiū daktarei Loretai Vareikie-
nei už nuolatinį rūpestį, palinkėjimus 
prieš išvykstant į sporto žaidynes „par-
vežkite kokį nors medalį...“ ir dar dau-
giau…

Ačiū treneriui Alfonsui Buliuoliui, 
kuris neišsigando “transplantuoto pa-
ciento”.

Ačiū „Kauno Gyvastis“ nariams už 
palaikymą.

Ačiū visiems kurie sveikino, džiau-
gėsi mano pegale labiau, nei aš pati...

Ačiū mano draugams, kolegoms ir 
artimiesiems, kurie tikėjo manimi.

Labai ačiū daktarei Eglei Ašakienei 
– dėkoju Jums už patarimus, nuoširdų 
darbą...

Dėkoju visiems nefrologams už jų 
kasdieninį darbą, žinias, naujus pa-
siekimus medicinoje, kurie mums su-
teikia vilties ir žinojimą, kad galime 
gyventi ir būti pilnaverčiais žmonė-
mis..... 

Jei galėčiau – visus Jus apdovano-
čiau tik aukso medaliais.

Linkiu Jums visiems sveikatos, 
šilumos, balto sniego. Parašyti laišką 
Kalėdų seneliui ir patikėkite, - Jūsų 
visi norai išsipildys. 

Linksmų švenčių.

Padėka už sugrąžintą 
gyvenimą

 
Eglė Vekerotienė 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“, 
Vilniaus skyriaus narė

Jeigu galima pagauti svajonę, tai 
mes ją pagavome...

Pagavome, nes jai atskristi padėjo 
gydytojai.

Ji čia – besišypsanti mūsų laimė ir 
džiaugsmas

Tai – su nauja širdele mūsų tėtis, 
sūnus ir vyras...

Dažnai tenka girdėti ir skaityti pa-
dėkas gydytojams ,,už sugrąžintą vil-
tį gyventi“. Visų Rimvydo Vekeroto 

artimųjų vardu noriu iš visos širdies 
nusilenkti ir padėkoti už sugrąžintą 
mūsų brangaus Žmogaus gyvenimą 
gydytojų komandai: Santariškių kli-
nikų Širdies chirurgijos centro vado-
vui prof. Vytautui Sirvydžiui, Chirur-
gams dr. Gediminui Norkūnui, doc. 
Sauliui Miniauskui, dr. Kęstučiui 
Ručinskui, dr. Gintarui Rasimavi-
čiui, anesteziologams Irenai Misiū-
rienei, Robertui Samalavičiui, Ka-
roliui Urbonui, Rimantui Bubuliui, 
dirbtinės kraujotakos specialistui Va-
lerijui Maslovui.

2006 m. spalio 9 d. šie gydytojai 
sėkmingai atliko sudėtingą širdies 
persodinimo operaciją Rimvydui, 
kurio gyvybę palaikė prieš metus 
implantuota dirbtinė širdis. Dėka jų 
profesionalumo mes vėl matome op-
timistą ir linksmą vyrą ir tėtį, kurio 

namuose laukė jo mylimas aštuonių 
mėnesių sūnelis ir kiti namiškiai.

Norime padėkoti reanimacijos 
skyriaus I širdies chirurgijos skyriaus 
gydytojams ir visam personalui, pa-
siaukojamai slaugiusiems ir tebe-
slaugantiems Rimvydą po ne vienos 
sunkios operacijos. Jų nuoširdus rū-
pestis, padrąsinantis žodis kasdien 
palaiko Rimvydą ir suteikia optimiz-
mo.

Profesionalūs gydytojai, vadovau-
jami prof. V. Sirvydžio, verti vadintis 
gydytojais iš didžiosios raidės, nes 
jie atlieka kilnų darbą su meile iš pa-
šaukimo ir grąžina ne tik viltį, bet ir 
patį svarbiausią – gyvybę.

Jums už sugrąžintą mums brangaus 
Rimvydo Vekeroto gyvybę dėkojame 
Tėvelių, sesers su šeima, žmonos, sū-
nelio Justuko ir kitų artimųjų vardu.

Pagaliau sulaukiau 
inksto 
transplantacijos
Danutė Lisauskaitė, 
KKNLD „Kauno Gyvastis“ narė

Liepos 9 d. sukako treji metai 
laukiant to išganingojo inksto. Lai-
kas bėgo, o manęs nė karto nekvie-
tė, tad ir nebesitikėjau, susitaikiusi 
su mintimi, kad teks dializuotis iki 
gyvenimo pabaigos. Ir staiga nakčia 

- skambutis iš Santariškių klinikos, 
kad yra man tinkantis inkstas, ir 
kviečiama atvykti.

Vilniaus Santariškių ligoninė-
viena didžiausių gydymo įstaigų: 
5168 darbuotojų (1269 gydytojų, 
1944 slaugytojų bei kt.) per metus 
atlieka 29 tūkst. operacijų, tarp jų 
nemaža inkstų transplantacijų (nuo 
1970 m. - apie 1500).

Nefrologijos skyriuje susirinko-
me šeši kandidatai ir apie 8 valan-
das mus visapusiškai tyrinėjo. Aš 
ir dabar nesitikėjau būti išrinktąja, 
nes kiti pacientai atvyko nebe pirmą 
kartą. Ir taip netikėtai išgirdau, kad 
taip visų trokštamas inkstukas man 
tinka geriausiai. Net apsiverkiau iš 

džiaugsmo. Viskas vyko kaip karu-
selėje: operacinė, reanimacija, uro-
loginis ir nefrologinis skyriai. Visi 
daktarai ir slaugytojai buvo labai 
geranoriški ir malonūs. Inksto trans-
plantacijos operacijai nuo 15 val. 
vadovavo chirurgas urologas dr. Da-
rius Rakšnys. Atsibudau apie 21 val. 
bendrosios reanimacijos palatoje, o 
paskui beveik mėnesį manimi rūpi-
nosi gydytoja Rasa Dobrovolskienė. 
Pooperacinis periodas nebuvo len-
gvas, bet optimizmą palaikė mintis, 
jog nebebūsiu priklausoma nuo dia-
lizių, nebereikės skaičiuoti vandens 
gurkšnių, galėsiu pakeliauti. Jau po 
paros inkstukas prigijo ir pradėjo 
funkcionuoti. Sunku patikėti, bet 

petuką... Po to kitą... Tačiau sušildyti 
pavykdavo tik trumpam. Matydami 
jaunutės vienturtės dukters neteku-
sius tėvus gydytojai tėvams nedrįso 
siūlyti paaukoti organų transplanta-
cijai. Ši mintis pati aplankė tėvus. 

„Galbūt tada iš tikrųjų supratau, kad 
dukters nebėra“ – sako mama. 

Justinos organai buvo persodinti. 
„Nė viena sekundę nesigailėjome 
savo sprendimo,“ – sakė tėvai, pa-
keldami donoro korteles, kurias įsi-

gijo po dukros mirties. 
Justinos dėka gyvena kiti žmonės. 

Kartu su jais gyvena ir dalelė Justi-
nos. 
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Imlumas gyvenimui
Rima Petrolienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Klaipėdos skyriaus narė 

Penkerių metukų Irena susirgo 
reumatoidiniu artritu ir buvo pri-
versta pastoviai vartoti vaistus. 
Skausmas nuo kelių iki čiurnų ne-
leisdavo laisvai judėti. Susitvarkyti 
buityje padėdavo šalia esantys tėvai, 
brolis ir sesuo. Sulaukusiai 19-ojo 
gimtadienio, gyvenimo nelepinamai 
merginai likimas smogė dar kartą – 
ji vieną po kito prarado tėvus. 

Šilutėje baigusi devynmetę moky-
klą Irena nuvyko pasisvečiuoti pas 
Ispanijoje gyvenančią draugę. Ta-
čiau viešnagė užsitęsė. Bendrauda-
ma su draugės šeima ir jų bičiuliais 
mergina susipažino su simpatišku 
ispanu. Abu patiko vienas kitam, tad 
pradėjo gyventi drauge. Iš pradžių 
Ireną džiugino viskas – vaikino ir 
jo šeimos rūpestis, nematytos vietos, 
šiltas klimatas. Tačiau vėliau mer-
ginai pradėjo nepatikti nuolatinis 
draugo mamos kišimasis į jų santy-
kius bei begalinis draugo paklusnu-
mas savo motinai. Po 2 metų mergi-
na grįžo į Lietuvą ir apsigyveno savo 
sesers šeimoje Šilutėje.

Lietuvoje tik ramentų pagalba 
vaikštanti Irena pas draugę susipa-
žino su sveiku, penkeriais metais 
vyresniu Žygimantu Vaitkevičium. 
Vaikinui taip patiko Irena, kad jis iš 
karto paprašė jos gyventi kartu. Irena 
sutiko. Merginos sveikata vis blogė-

jo, vaikščioti darėsi sunkiau, pras-
tėjo kraujo tyrimai. Žygimantas, jo 
mama ir sesuo nuolat rūpinosi Irena, 
pirko vaistus rėmė finansiškai.

Irenai prireikė klubo sąnario en-
doprotezavimo operacijos, po kurios 
praėjus vos porai mėnesių jaunuoliai 
susituokė. Dar po pusmečio pora 
savo meilę prisiekė vienoje iš Klai-
pėdos bažnyčių. Tuo metu Irena ne 
tik vilkėjo baltą nuotakos suknelę, 
bet ir avėjo aukštakulnius batelius. 

Atrodė didieji vargai jau praėjo, 
šeima džiaugėsi vedybiniu gyve-
nimu bei pagerėjusia Irenos svei-
kata. Tačiau likimas leido moteriai 
tik atsikvėpti. Staiga pakilo kraujo 
spaudimas, moteris pateko į Šilu-
tės ligoninę, iš kurios greitai buvo 
perkeltą į Klaipėdos Jūrininkų Li-
goninės Reumatologinį skyrių. Ten 
atliktų tyrimų rezultatas – inkstų 
nepakankamumas – ligų išvargintai 
moteriai nuskambėjo lyg nuospren-
dis. Jai buvo pradėtos dializės proce-
dūros. Jau ketvirtus metus Irenai dia-
lizės atliekamos Klaipėdos klinikoje 
„Nefrida“.

Jauna šeima vis svajojo apie kūdi-
kį, bet nustojus veikti inkstams, suži-
nojo, kad tai beveik neįmanoma. Net 
jei Irenai pavyktų pastoti, gimdymas 
būtų didžiulė rizika sveikatai. Vyras 
nusprendė nerizikuoti žmonos svei-
kata ir susitaikė su mintimi, jog ne-
turės savo vaikučio. Tačiau po metų 
Irena pasijuto nėščia. Beveik du 
mėnesius moteris slėpė savo nėštu-
mą, nes bijojo medikų nepritarimo. 
Ir neapsiriko – medikai primygtinai 
siūlė nutraukti nėštumą. Vyras bei jo 
giminė taip pat buvo linkę klausyti 
gydytojų nuomonės, nenorėjo, kad 
Irenos sveikatą dar labiau pablogė-
tų. Neatlaikiusi aplinkinių spaudi-
mo Irena sutiko nutraukti nėštumą. 
Tačiau prieš šią skaudžią operaciją 
Irena susapnavo ką tik gimusį kūdi-
kį. Prabudusi moteris jau žinojo kad 
gimdys. Vilniuje jau buvo atlikti ge-
netiniai tyrimai, kurie nieko blogo 
nerodė. Gydytojų konsiliumas suda-
rė nėščiosios priežiūros planą, parin-
ko vaistus, kurie nekenktų kūdikiui, 
taip pat gerokai padažnino dializės 
procedūros – jos buvo atliekamos 6 
kartus per savaitę. 

Nėštumas buvo sunkus, teko daž-

nai gydytis ligoninėse, o nuo 24-os 
nėštumo savaitės Irena iš Kauno kli-
nikų nebeišėjo iki pat gimdymo. Kū-
dikiui atsirado kraujotakos proble-
mų, jis nustojo augti, pati Irena silpo 
nuo nesibaigiančio viduriavimo. 

Mažutė, silpna, pridususi, vos 950 
gramų sverianti Ugnytė išvydo pa-
saulį po Cezario pjūvio, nors prieš 
tai medikai buvo suplanavę natūralų 
gimdymą. Naujagimė buvo prižiūri-
ma intensyvios priežiūros skyriuje. 
Mergytės plaučiai buvo neišsivystę, 
ji negalėjo savarankiškai tuštintis, 
susirgo naujagimių gelta. Medikai 
įtarė, kad mažylė gali būti kurčia, 
ryškėjo mažakraujystė. Virpančia 
širdimi mama laukė naujienų. Dėl 
inkstų nepakankamumo Irenai buvo 
patarta nemaitinti kūdikio, todėl jai 
tik trumpam leisdavo aplankyti du-
krytę. 

Praėjus porai savaičių po gim-
dymo medikai išleido Ireną namo, 
o mergaitę gydė ir prižiūrėjo, kol 
jai sukako pusantro mėnesio. Iki to 
laiko Ugnytė priaugo iki 1 kilogra-
mo 700 gramų, o jos ūgis siekė 36 
centimetrus. Kai mažajai buvo leista 
važiuoti namo, mamos džiaugsmui 
nebuvo ribų.

Irenai po gimdymo smarkiai nu-
krito hemoglobinas, tačiau „Nefri-
dos“ gydytojai jį atstatė. Sustiprėjusi 
jaunoji mama jautėsi galėjo prižiū-
rėti savo Ugnytę. Kol trukdavo dia-
lizės mažylę prižiūrėdavo sesuo. 
Kas antrą dieną mergytė lankė vaikų 
slaugytoja. Po metų mergytei buvo 
atliktas išsamus klausos tyrimas ir 
pranešta, kad jos klausa gera. Pati 
mama jau seniai buvo pastebėjusi, 
kad Ugnytė reaguoja į garsus. 

Pirmaisiais metais mergytę daž-
nai tekdavo gydyti ligoninėje – ji 
sirgo mažakraujyste, vystėsi lėčiau 
nei jos bendraamžiai. Tačiau po 
metų Ugnė sustiprėjo, auga ir vys-
tosi normaliai, yra labai judri, links-
ma, mėgsta šokti. Dabar daugiau nei 
pusantrų metukų sulaukusi mergytė 
lanko darželį, todėl mamai lengviau 
derinti dializės procedūras su dukros 
priežiūra. 

Irena svajoja apie inksto trans-
plantacija, kad galėtų kuo daugiau 
laiko skirti savo mylimai dukrytei. 

Paklausta ar ryžtųsi dar kartą gim-

kreatinino koncentracija nuo buvu-
sios 700 sumažėjo iki 109 mmol/l. 
Pasijutau laiminga, glosčiau savo 
naująjį inkstuką, su juo kalbėjausi, o 
koplyčioje pasimeldžiau ir uždegiau 
žvakutę už a.a. motociklininką, ir jo 
šeimą, paaukojusią man inkstą. Net 
mirdamas donoras gali suteikti lai-

mės kitiems ir medikų dėka pagerin-
ti gyvenseną.

Ligoninėje susipažinau su kito-
mis panašaus likimo sesėmis: labai 
draugiška ir malonia „Gyvasties“ 
nare iš Klaipėdos Rima Petroliene, 
kuriai jau antrą kartą transplantuotas 
inkstas, kauniete p. Gaučiene, at-

vykusia planinei inksto biopsijai ir 
kitomis. Visos mielai dalijosi patir-
timi ir negailėjo naudingų patarimų.

Argi ne stebuklas - galimybė grįž-
ti į normalesnį gyvenimą.

Visi „Kauno Gyvasties“ ir „Gy-
vasties“ nariai linki Danutei sveika-
tos ir stiprybės.
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„Kauno Gyvastis“ 
tęsia ekskursijų ciklą 
„Pažink savo kraštą“ 
Irma Juodienė, KKNLD „Kauno 
Gyvastis“ pirmininkė

Yra sakoma pažink savo šaknis 
– t.y. kraštą, istoriją. „Kauno Gyvas-
tis“ kasmet aplanko kokį tolimes-
nį Lietuvos kampelį, o šį kartą toli 
nesižvalgėme – aplankėme Kauno 
marių regioną, kuris turi įspūdingą 
istoriją, buvome visi nustebę, ką gali 
žmogaus įsikišimas į gamtos sukurtą 
harmoniją.

Banguojančių Kauno marių van-
denų dugne kadaise vyko intensyvus 
gyvenimas. Archeologiniai duome-
nys rodo, kad Nemuno slėnyje jau 
nuo senų laikų gyventa lietuvių. 
Nemuno pakrančių smėlynuose ir 
kopose buvo rasta keliolika stovyklų 
bei gyvenviečių. Dauguma jų jau už-
pustytos, paplautos ar užlietos Kau-
no marių.

Didžiausi pokyčiai įvyko 1956 
m., pradėjus statyti Kauno hidroelek-
trinę ir po 3 metų užtvenkus Nemu-
ną, jo vanduo per 9 mėnesius pakilo 
19,5 m ir užliejo 6350 ha teritoriją. 
Į aukštesnes vietas buvo iškelti kai-
mai ir vienkiemiai, iškirsti slėnyje 
augę miškeliai ir sodai, žemėmis 
užversti šuliniai, iškeltos kaimų ka-
pinaitės, iškasti ar žemėmis užpilti 
durpynai…

Po puikios ekskursijos ir pasi-
vaikščiojimo po kadagių slėnį, susi-
rinkome stovyklavietėje planuodami 
puikiame gamtos kampelyje puikiai 
praleisti laiką su linksmomis sporto 
estafetėmis. Bet lietutis vis labiau ir 
labiau mums primindavo, kad teks 
savo sumanymus atidėti geresniam 
orui. Maloniam bendravimui nesu-
kliudė ir lietingas oras.

Didelis džiaugsmas 
sutikti draugus ben-
druose „Gyvasties“ 
renginiuose
Jolanta Ramonienė, 
Šiaulių inkstų ligomis sergančiųjų 
draugijos „Atgaja“ pirmininkė

Kelionės į Vilnių tiesioginis tikslas 
buvo aiškus – sudalyvauti konferen-
cijoje ir pasisemti kuo daugiau žinių 
apie sveiką gyvenimo būdą, sergant 
įvairiomis inkstų ligomis. Ir ne pa-
slaptis buvo, kad kiekvieno iš mūsų 
noras – sudalyvauti po konferencijos 
vakaronėje, susitikti seniai matytus 
žmones, kurie susirenka iš įvairiausių 
Lietuvos kampelių, pasidalinti įspū-
džiais bei pabendrauti. Tai yra labai 
smagu ir nuteikia šiltai.

Salė, kurioje rinkomės po konfe-
rencijos, buvo sausakimša ir atrodė 
sunkiai galėsime rasti vietelę prisėsti, 
tuo labiau, kad norėjosi būti būryje su 
atvažiavusiais iš savo miesto: būre-
lis vilniečių, būrelis kauniečių, klai-
pėdiečių, alytiškų, marijampoliečių, 
šiauliečių – visa Lietuva susibūrusi po 
„Bajorų pastogės“ vienu stogu.

Vos spėjome patogiai įsitaisyti, 
buvo pasiūlyta pasistiprinti, stalai nu-
krauti šaltais užkandžiais ir garuojanti 
karšta vakarienė kėlė apetitą, taigi ra-
gavome vieną po kito patiekalus.

Tuo metu salėje pasirodė vyrukai, 
nešini muzikos įranga. Tapo aišku, 
kad linksmybės bus, nes gyva muzika 
gali ir numirėlį prikelti, ką jau kalbėti 
apie mus, norinčius linksmai praleisti 
laiką. Kol vyrukai ruošėsi, kaunietė 
Aušra – „mūsų vakarėlių siela“ ėmė-
si darbo,– vakaro renginys prasidėjo. 
Šiek tiek prireikė pastangų, kad trupu-
tį „išlaisvėtumėme“ ir įsijungtumėme 
į įvairius žaidimus, kurių Aušra buvo 
pakankamai paruošusi. Uždegusi savo 
šilta šypsena ir nenuilstančia energija 
ji pasiekė savo tikslą – vos užgrojo 
muzika, daugelis kilo šokiui neprašyti 
ir drąsiai ėmė suktis bendrame šokio 
rate. Buvo labai smagu – lietuviškos 
dainos, įvairūs žaidimai, seniai maty-
ti, bet pasiilgti žmonės – laikas bėgo 
nenumaldomai greitai. 

Visi aktyvūs ir laimintys rungtis 
gavo simbolines dovanėles, iškeliavo 
į skirtingus miestus. Lengvas nuovar-
gis neatmušė noro žaidimams ir šo-
kiams. Atrodė tik prasidėjo vakaronė, 
o jau klaipėdiečiai ėmė ruoštis namo. 
Tačiau dar buvome paprašyti prisės-
ti, ir prasidėjo draugijos narių apdo-
vanojimai už įvairius nuopelnus per 
2012 metus. Nominacijos buvo viena 
už kitą išmoningesnės – jauniausia 
močiutė, linksmiausias vairuotojas, 
neužmušamas optimizmas, renginių 
„asas“, lėtai skubantis aktyvistas, „Gy-
vasties“ šviesuolė ir pan.  Nominantai 
gavo prisiminimui atminimo raštus su 
komiškais vaizdeliais. Buvo gera gir-
dėti, kad dauguma esame tiesiog nepa-
laužiami ir pasiryžę tai įrodyti ne tik 
kovose su ligomis, bet ir paprastame 
kasdieniniame draugijų gyvenime. 

Taipogi nepamiršta padėkoti „Gy-
vasties“  tarybos nariams, kurie ne-
nuilstamai stengiasi siekti iškeltų tikslų 
ir uždavinių. Jie buvo apdovanoti sim-
bolinėmis kurpaitėmis. Dar kartą Ačiū 
Jiems!

Vakaronės pabaigoje „Kauno Gy-
vasties“ nariai pateikė staigmeną, pri-
statę savo šokius, kuriuos išmoko vyk-
dydami projektą.

Atsisveikinant girdėjosi pagrindinis 
šiltas palinkėjimas „Sveikatos“, „dar 
susitiksime“, „iki naujų susitikimų“.

Grįžome namo linksmai nusiteikę, 
pilni įspūdžių ir malonių prisiminimų. 
Stiprybės mums visiems !!!

dyti, Irena kategoriškai atsako – ne. 
Jei ne sapnas apie kūdikį, kurį mo-
teris priėmė pranašišką ženklą ir di-
džiulis noras turėti vaikutį, ji nebūtų 
gimdžiusi. Nors nėštumo metu save 
drąsino šviesiomis mintimis ir geru 
nusiteikimu, tačiau su vyru ir arti-
maisiais rimtai kalbėjosi apie tai, 
kas lauktų vaiko, jei ji mirtų. Irenos 

nėštumas buvo didžiulė rizika abiem 
– tiek moteriai, tiek kūdikiui. 

Pasaulinėje praktikoje yra tik pa-
vieniai atvejai, kai vaikų susilaukia 
galutiniu inkstų nepakankamumu 
sergančios ir dializės procedūromis 
gydomos moterys. Lietuvoje tai pir-
mas toks atvejis. 

Irena dėkoja visiems medikams 

už jų didžiules pastangas, dėkoja 
savo artimiesiems už pagalbą ir vi-
siems geranoriškai nusiteikusiems 
žmonėms už palaikymą.

Mes taip pat linkime stiprybės, 
sveikatos ir ištvermės šiai smulku-
tei, trapiai, gyvenimo audrų lanksto-
mai, bet nepalaužiamai moteriai, jos 
šeimai ir artimiesiems.



NefroINfo 13

„Ką manai“ laidoje 
apie donorystę
Aušra Degutytė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
tarybos narė

Kaip žinia, televizija, ir spauda 
yra dižiausia jėga padedantis for-
muoti vienokią ar kitokią nuomonę 
įvairiomis temomis. Ne kartą Lie-
tuvos asociacijos „Gyvastis“ nariai 

dalyvavo įvairiose televizijos lai-
dose. Šį kartą mus mielai priėmė 
Tv3 televizijos pokalbių laida „Ką 
manai“. Laidoje dalyvavo: Santa-
riškių klinikų Širdies chirurgijos 
centro vadovas V.Tarutis, Rimvy-
das Vekerotas, gyvenantis persodin-
tos širdies dėka, Rasa Pekarskienė 
iš NTB, Irena Matijošaitienė, labai 
blogai matanti verslininkė, kuriai 
ateityje gresia apakimas. Dauguma 
Irenos pažystamų jai pataria „nu-
sipirk akis“, laidoje ji paneigė šį 
mitą. Plastikos chirurgas D. Radze-
vičius, laidoje kalbėjo apie tai, kad 

kai kuriems reikia operacijų, trans-
plantacijų, kad išgyventų, o kai ku-
rie „pjaustosi“ dėl grožio. 

Laidoje taip pat dalyvao Justi-
na Virvičiūtė - mergina, laukianti 
inksto transplantacijos, kuri prašė 
savo tėvo padovanoti jai inkstą, bet 
tėvas neatsakęs nei taip, nei ne.

Po šios laidos, kaip ir visada, 
daugumai iškyla įvairių minčių, 
kyla įvairios diskusijos. Galima 
daryti vieną išvadą, kad televizijos 
laidos šios ar panašių temų nepalie-
ka abejingų.

Marijos radijo 
bangomis apie 
organų donorystę
Aušra Degutytė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
tarybos narė

Lapkričio mėnesį Marijos radijo 
laidoje „Aktualijos“ eterio svečiai 
kalbėjo apie organų donorystę.

Didžiulė Dieviškos meilės išraiš-
ka - dovana gyventi. Laidoje buvo 
kalbama apie tai, ko verta donorys-
tės dovana. Laidoje dalyvavo Ugnė 
Šakūnienė, Lietuvos asociacijos 
„Gyvastis“ prezidentė, bei Vida ir 
Virgilijus - tėvai, paaukoję mirusios 
dukters organus transplantacijai. Su 
studijos svečiais kalbėjo kunigas 

Gintaras Blužas.
Laidos metu vertybių ugdymo, 

visuomeninėmis ir kultūrinėmis te-
momis kalba Bažnyčios gyvenimo 
ir mokymo žinovai, įvairių sričių 
ekspertai. 

Gydytojas prieš homeopatą: 
kada neverta skiepytis ir 
kaip gali pakenkti gripo 
savigyda
„Šeimininkė“, 
http://gyvenimas.delfi.lt 
Violeta Gustaitytė, 
2012 m. spalio 8 d

Medikai skambina pavojaus var-
pais: prasideda gripo sezonas! Ne-
įprastai anksti, rugsėjį, smarkiai 
šoktelėjo sergamumas gripu ir ūmi-
nėmis viršutinių kvėpavimo takų in-
fekcijomis.

Sergančiųjų gerokai daugiau nei 
pernai tuo pačiu metu. Gydytojai 
ragina žmones, ypač priklausančius 
rizikos grupėms, skiepytis, nes gri-
pas – klastinga liga, galinti sukelti 
sunkių komplikacijų.

Kauno krašto nefrologinių ligonių 
draugijos „Kauno gyvastis“ pirmi-
ninkė Irma Juodienė jau vienuolika 
metų gyvena su donoro inkstu. Per-
sodinti organą teko dėl gripo sukeltų 
komplikacijų. 

„Kai susirgau gripu, nepaklausiau 
gydytojų: negulėjau lovoje ir nesi-
gydžiau, o ėjau į darbą, – prisimena 

lemtingas dienas I. Juodienė. – Slo-
gavau, kosėjau, karščiavau, bet į tai 
per daug dėmesio nekreipiau. Deja, 
liga sunkėjo ir pasiekė inkstą.“ 

Prasidėjo gripo komplikacija – 
inkstų uždegimas, jis išsivystė į 
lėtinį inkstų nepakankamumą. Tuo 
metu Irma Juodienė laukėsi vaike-
lio. „Padidėjo krūvis ir taip jau ne-
labai gerai dirbantiems inkstams, o 
po gimdymo jie visai nustojo veikti. 
Ir tai dėl nuo pat pradžių negydyto 
gripo“, – pasakoja I. Juodienė. 

 Inkstą Irmai persodino, kai sūne-
liui buvo metai. Ji džiaugiasi, kad 
nereikėjo ilgai laukti transplantaci-
jos – inkstą padovanojo mama. „Jei 
ne mamos dovanotas inkstas, neži-
nia, kiek būtų tekę laukti persodini-
mo ir kuo būtų pasibaigęs ilgas lau-
kimas“, – svarsto I. Juodienė. 

Lietuvoje skiepijimosi nuo gri-
po vidurkis yra vienas mažiausių 
Europoje. Užkrečiamųjų ligų ir 
AIDS centro duomenimis, Lietuvo-
je kasmet gripu ir ūminėmis viršu-
tinių kvėpavimo takų infekcijomis 
suserga apie 400 tūkst. gyventojų. 
Ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse 
pasiskiepijusių nuo gripo gyventojų 
skaičius siekia 70–75 proc., o Lietu-
voje tesudaro 7 procentus.

Beveik kasmet artėjant gripo se-
zonui padaugėja ir diskusijų, ar 
verta skiepytis. Skiepų priešininkai 
šį apsaugos nuo ligos būdą vadina 

nenatūraliu ir netgi tvirtina, kad jis 
kenksmingas. 

Homeopato Simono Stankūno 
nuomone, skiepų veiksmingumas 
nėra įrodytas. 

„Nerimą kelia saugumo klausi-
mas, – tvirtina S. Stankūnas. – Skie-
pai visuomet turi neigiamą įtaką 
imunitetui, padidėja alerginių, au-
toimuninių bei nervų ligų rizika.“ 

Prie Vilniaus Baltojo tilto – 
donoro organo kelionė

 
http://www.15min.lt 
Violeta Grigaliūnaitė, 
2012 m. spalio 13 d.

 

Šeštadienio vidurdienį Vilniu-
je prie Baltojo tilto leidosi sraig-
tasparniai, kaukiant sirenoms lėkė 
Greitosios medicinos pagalbos au-

Trumpai iš spaudos
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tomobilis. Tokiu reginiu paminėta 
Pasaulio ir Europos organų dono-
rystės ir transplantacijos diena, ku-
rios metu visi atėję ne tik galėjo pa-
matyti parodomąją procedūrą, kaip 
donoriniai organai sraigtasparniais 
skraidinami iš ligoninių į transplan-
tacijos centrus, bet ir patys pasirašy-
ti dokumentus, liudijančius, kad yra 
pasiryžę tapti organų donorais po 
mirties.

Nacionalinis transplantacijos 
biuras prie Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos šią dieną minėjo šūkiu 
„Donorystei sakome TAIP!“ kartu su 
Krašto apsaugos ministerija ir Vals-
tybės sienos apsaugos tarnyba. 

Nacionalinio transplantacijos 
biuro direktorės pavaduotoja Audro-
nė Būziuvienė teigė esanti tikra, kad 
tokios akcijos turi įtakos visuome-
nės nuomonei ir informacijos sklai-
dai apie organų donorystę.

Gyvenimas persodintų or-
ganų dėka – antras šansas 
http://www.snaujienos.lt
Lina Abromavičienė, 
2012 m. spalio 16 d.

 Nacionalinio transplantacijos 
biuro koordinatorė Šiaulių ligoni-
nėje, Chirurginės reanimacijos ir 
intensyviosios terapijos skyriaus gy-
dytoja anesteziologė-reanimatologė 
Stasė Sergedaitė teigia, jog ligoni-
nėje ruošiama daug daugiau donorų, 
nei jais tampama. Neretai labai sun-
kus, atsakingas ir kruopštus medikų 
darbas nueina vėjais, nes artimieji 
prieštarauja donorystei.

Jolanta Ramonienė šiuo metu 
vadovauja Šiaulių inkstų ligomis 

sergančiųjų draugijai „Atgaja“. 
Susirgusi sunkia liga, moteris yra 
dializuojama jau trejus metus. Kaip 
pasakoja pati J. Ramonienė, visa-
da buvusi sveika ir energinga, be-
sidžiaugianti gyvenimu, dirbanti 
mėgiamą darbą ir niekuo nesiskun-
džianti tol, kol nepalaužė liga. Ne-
tikėtai susirgusi J. Ramonienė ligos 
simptomų – galvos skausmo, pykini-
mo ir kitų nesureikšmino ir galvojo, 
jog tai paprasčiausias pervargimas. 
Bet tai buvo ligos pradžia. 

J. Ramonienė dabar privalo kas 
dvi dienas lankytis ligoninėje – jai 
atliekama 4 valandas trunkanti dia-
lizės procedūra, be kurios moteris 
neišgyventų. Labiausiai moterį var-
gina nuolatinis adatų badymas.

J. Ramonienė teigia, kad yra pla-
taus mąstymo ir visada gyvybės 
gelbėjimą siejo su kilniu poelgiu, 
tačiau labiau domėtis apie organų 
transplantaciją ir donorystę pradėjo, 
kai pačiai sustreikavo sveikata.

Dėl gripo į mirties gniauž-
tus pakliuvusią vilnietę 
išgelbėjo tėvų inkstai
www.lrytas.lt, „Gyvenimo būdas“
Lina Lileikienė, 
2012 m. lapkričio 17 d.

Vilnietė Ugnė Šakūnienė puikiai 
žino, kad jei ne vaikystėje persirg-
tas gripas, jos gyvenimas būtų bu-
vęs kitoks. Ji net kelis kartus stovėjo 
ant slenksčio į nebūtį – iš mirties 
gniaužtų du kartus ją išvadavo tėvų 
padovanoti inkstai. „Kita vertus, 
mano gyvenimas net įdomesnis nei 
kai kurių stiprių ir sveikų žmonių”, 
– šypteli moteris. Savo patirtimi ji 
dalijasi vadovaudama asociacijai 
„Gyvastis”, vienijančiai žmones, 
kuriems yra persodinta širdis, inks-
tai, kepenys, plaučiai arba dar lau-
kiantiems donoro organo.

Šiandien Ugnė gali apkabinti abu 
savo tėvus, triskart jai dovanojusius 
gyvybę, – ir tai visiems jiems yra 
geriausia dovana.

Jau 22 metai, kai jos gyvybę pa-
laiko tėvo inkstas. Ugnė – vienas 
ilgiausiai Lietuvoje gyvenančių 
žmonių po dviejų inkstų persodini-
mo. Beje, persodinus gyvo donoro – 
šeimos nario – inkstą, gyvenimo tru-
kmės tikimybė yra daug ilgesnė nei 
persodinus inkstą, paimtą iš mirusio 
donoro.

„Dabar galiu tvirtai pasakyti – 

persodinus inkstą galima gyventi 
visavertį gyvenimą. Žinoma, tenka 
nuolat slopinti imunitetą, dėl to rei-
kia saugotis ligų, dažniau kimba in-
fekcijos, kurios sveikiems žmonėms 
pavojaus nekelia.

Gripas nuo paprasto peršalimo 
skiriasi tuo, kad yra daug klastinges-
nis – jis gali sukelti sunkių, gyvybei 
pavojingų komplikacijų.

Kūčių vakarienė su 
artimaisiais: taisyklės 
visuomet turi išimčių
http://www.15min.lt
Rasa Pekarskienė, 
2012 m. gruodžio 24 d.

 Kūčių vakarą stengiamės būti su 
artimaisiais. Pasidengę stalą, šven-
tiškai apsirengę, susėsime kartu ben-
drai maldai, laušime kalėdaitį, apka-
binsime savo mylimiausius žmones, 
linkėsime jiems sveikatos, šilumos, 
meilės. Tai yra įprasta Kūčių vaka-
rienei.

Taisyklės visada turi išimtis, taip 
yra net ir tiksliuosiuose moksluose, 
taip yra ir gyvenime – ne visi turės 
laiko ir galimybių sėdėti su savo 
artimaisiais, ne visiems bus lemta 
susitikti. Reanimacijos ir intensy-
viosios terapijos skyrių gydytojai ir 
visas slaugos personalas budės dieną 
naktį – šiame skyriuje nei išeiginių 
dienų, nei švenčių nebūna. „Ir per 
kūčias, ir per šv. Kalėdas skyriuje 
verda įprastas darbas, – sako Res-
publikinės Vilniaus universitetinės 
ligoninės gydytoja anesteziologė 
reanimatologė Daiva Vilija Čičiški-
nienė.

Žmogus, gavęs didžiausią dova-
ną savo gyvenime – donorinį organą 
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– Kūčių vakarienei suteikia pras-
mės, kuri gožia visas problemas, po 
transplantacijos atrodančias menkas 
ir nereikšmingas. Rimvydas, gy-
venantis su persodinta širdimi, per 
Kūčias visada tyliai pagalvoja apie 
tuos, kurių dėka jis gyvena: „Donoro 
artimieji man padovanojo neįkaino-
jamą dovaną – gyvenimą. Visad juos 
prisimenu“. Ir linki visiems – tikė-
ti stebuklais: „Jei tikėsi, jie būtinai 
išsipildys“. Šis palinkėjimas tinka 
visiems – ir sveikam, ir ligoniui, ir 
vaikui, ir suaugusiajam.

Vilniečio gyvenimas su 
krūtinėje plakančia žuvusio 
vyro širdimi
http://tv.lrytas.lt, 
„Lietuvos ryto“ televizija, 
2012 m. gruodžio 26 d.

Vilnietis Rimvydas Vekerotas 
gyvena aktyvų gyvenimą - kasdien 
su savo šunimi bėgioja krosą, daly-
vauja sporto žaidynėse ir turi tikslą 
- užauginti du sūnus, atšokti jų ir dar 
savo būsimų anūkų vestuves. Vos 
prieš kelerius metus tokias svajones 
45-erių vyras mesdavo iš galvos. 
Įprastas sezoninis gripas niekada 
sveikata nesiskundusiam Rimvydui 
buvo lemtingas - gripo komplika-
cijos smogėjo širdžiai. Jei ne sun-
kiausiu momentu avarijoje žuvusio 
sūnaus širdį sutikę paaukoti žmonės, 
šiandien Rimvydo nebūtų.

Į 2013-uosius pacientų 
organizacijos žvelgia su 
atsargiu optimizmu
http://www.vlmedicina.lt
Mindaugas Savickas, 
2012 m. gruodžio 27 d.

Pacientų organizacijos, įkurtos 
pačių įvairiausių žmonių, dažnai 
būna labai skirtingos, tačiau jos yra 
svarbi šiuolaikinės sveikatos prie-
žiūros sistemos dalis. Šios organi-
zacijos gimsta ne iš gero gyvenimo, 
dažniausiai įkuriamos vienokia ar 
kitokia liga sergančių žmonių, no-
rinčių apginti savo ir savo nelaimės 
draugų interesus – gauti tinkamą gy-
dymą ir priežiūrą. Metams baigian-
tis, kalbiname keleto tokių organi-
zacijų atstovus – kokie jiems buvo 

praėję metai, ko tikimasi iš ateinan-
čiųjų.

Tiki donorystės ateitimi 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 

prezidentė Ugnė Šakūnienė, pati 
gyvenanti su dovanotu inkstu, žino, 
kokia gyvybiškai svarbi žmogui gali 
būti donorystė, o šiai – visuomenės 
pasitikėjimas.

Kasmet mūsų šalyje miršta kelias-
dešimt žmonių todėl, kad nesulaukia 
jiems gyvybiškai reikalingų donorų 
organų. Nuo 2008 m. daugėja poten-
cialių donorų artimųjų prieštaravi-
mų donorystei: 2008 m. tokių atvejų 
buvo 25 proc., 2009 m.  – 30, 2010 
– 33, 2011 – 38, o per 8 šių metų 
mėnesius – 40 proc. Esama įvairių 
priežasčių, kodėl donoro artimieji 
atsisako, kad būtų panaudoti donoro 
organai. Viena jų – nepasitikėjimas 
medicina, ypač dėl joje pasitaikan-
čių korupcijos apraiškų. 

Nepaisant ne pačių geriausių 
skaičių, U. Šakūnienė į ateitį žvelgia 
optimistiškai – pasak jos, susido-
mėjimas ir pasitikėjimas donoryste 
auga, tad 2013-aisiais turėtų spar-
čiau augti.

Kauniečių kūdikiui per-
sodinta širdis byloja apie 
gyvybės stebuklą
http://www.lrytas.lt
Audrė Srėbalienė 
(„Gyvenimo būdas”), 
2012 m. gruodžio 30 d.

  Viskas bus gerai”, – imdama ant 
rankų devynių mėnesių sūnų Alantą 
kaunietė Ingrida Lisinskienė švel-
niai perbraukia jam per galvą. Mo-
teris tiki, kad prieš pusmetį sūnui 
persodinta širdis plaks tiek, kiek 
reikės, o joje tilps tiek meilės, kiek 
tik gali turėti žmogus, dovanų gavęs 

gyvenimą.
Donoro širdis jos sūnaus krūti-

nėje ėmė plakti birželio pabaigoje 
– Alantas tebuvo trijų su puse mėne-
sio. Jis – mažiausias toks pacientas 
Baltijos šalių medicinos istorijoje.

Ingrida neužgniaužė savo patir-
ties. Ji supranta tėvus, kurie pirmą-
kart išgirsta ligos diagnozę, o jai pa-
čiai medicinos terminai nebeatrodo 
mįslingi. Ji moka paprastai paaiš-
kinti, ko galima tikėtis po operaci-
jos.

„Bet yra ir kita pusė: gyvenimas. 
Tenka bendrauti su asociacijos „Gy-
vastis” vadove Ugne Šakūniene, 
kuri po inkstų persodinimo gyvena 
jau 30 metų“ – sako mama.

„Šis vaikas – lyg mūsų pačių kū-
dikis. Mes pusketvirto mėnesio nuo 
pat gimimo jį auginome: ir gydė-
me, ir operavome. Nuo pat pirmųjų 
jo gyvenimo dienų žinojome, kad jį 
išgelbėti galėtų tik transplantacija. 
Tai, kad atsirado jam tinkanti širdis, 
– stebuklas”, – džiaugsmo po opera-
cijos neslėpė Vilniaus universiteto 
ligoninės Santariškių klinikų Vai-
kų anesteziologijos ir reanimacijos 
skyriaus vedėjas gydytojas Kęstutis 
Versockas.

VUL Santariškių klinikose 
persodinta širdis 
3 mėnesių kūdikiui
www.ve.lt
2012 birželio 27 d.

Birželio 26-osios naktį VUL San-
tariškių klinikose buvo atlikta šir-
dies transplantacija vos 4 kilogramus 
sveriančiam 3 mėnesių kūdikiui. 

Transplantacijai vadovavo San-
tariškių klinikų Širdies chirurgijos 
centro širdies chirurgas dr. Virgi-
lijus Tarutis. Jis sako, jog jo darbi-
nėje praktikoje širdies persodinimo 
niekada anksčiau neteko atlikti tokio 
amžiaus pacientui.

Pasak chirurgo, operacija praėjo 
sklandžiai. 

Santariškių klinikos - vienintelė 
gydymo įstaiga Lietuvoje ir Balti-
jos šalyse, kurioje atliekamos tokios 
operacijos. Tokius pacientus prižiū-
rinti ir gydanti Santariškių vaikų 
kardiologė dr. Rita Sudikienė sako, 
jog „iki šiol širdies persodinimai 
yra atlikti šešiems vaikams. Šitas 
- pats jauniausias, kitiems dviem 
buvo virš metukų ir dar trys vyresni 
už juos. Šiuo metu širdies transplan-
tacijos laukia dar 3 vaikai“.
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