
NefroINfo
ISSN 1648-2751

2013 m. Nr. 1

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

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 4 psl.
Per 38 metus 250 transplantacijų
iš gyvo donoro 7 psl.

Nesuderinamų kraujo grupių
inksto transplantacija 11 psl.

ŠEIMOS NARIŲ VAIDMUO,
KAI MYLIMAS ŽMOGUS
SERGA SUNKIA INKSTŲ LIGA 15 psl.

Laiškai 17 psl.
Iš spaudos 20 psl.

Šis numeris skirtas inkstų transplantacijoms



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 750 vnt.  

w
w

w
.d

o
n

o
ra

s.
lt Įžanga

NefroINfo

Šiame „Nefro Info“ numeryje 
pateikiama informacija apie inkstų 
transplantacijas.

Seniai kirbėjo mintis surengti 
transplantacijos propagavimo kam-
paniją, nes 99 iš 100 patyrę dializes 
ir gyvenimą po inksto transplan-
tacijos vienareikšmiškai pasisako 
už transplantaciją. Labai padrąsino 
viename europiniame forume iš-
klausytas švedų pranešėjo Per Ake 
Zillen aistringas manifestas, kvie-
čiantis radikaliai keisti požiūrį į 
galutinės stadijos inkstų nepakanka-
mumo gydymą ir įsigalėjusį požiūrį 
į lėtine inkstų liga sergantį ligonį 
žiūrėti kaip į „priešdializinį“ (t. y. 
potencialiai dializuojamą) pakeisti 
„prieštransplantaciniu“ (t. y. besi-
rengiančiu transplantacijai). Tai yra 
transplantaciją laikyti pirmutine ir 
tinkamiausia pagalba tokiam ligo-
niui. Pats Peras yra odontologas, jau 
daug metų gyvenantis su persodintu 
inkstu.

Aistras dar pakurstė Norvegijos 
karalystės patirtis. Jų valstybinė ga-
lutinės inkstų nepakankamumo sta-
dijos gydymo strategija, kurios pa-
grindiniai punktai yra:

- transplantacijai teikiama pirme-
nybė prieš dializę;

- transplantacija turi būti pasiūlyta 
visiems ligoniams, kuriems ji gali-
ma;

- šeimos nariams turi būti suteikta 
galimybė tapti inksto donorais;

- pirmenybė teikiama transplanta-
cijai dar nepradėjus dializės.

Laikydamiesi šios strategijos, 
norvegai turi didžiausią gyvų donorų 
skaičių, didžiausią inkstų transplan-
tacijų skaičių ir trumpiausią laukian-
čiųjų inkstų persodinimo operacijos 
sąrašą Europoje. Jeigu mes, Lietuvos 
nefrologiniai pacientai ir mūsų šei-
mos nariai, nugalėtume baimes ir 
drąsiai imtumėmės atsakomybės už 
savo gyvenimus, galėtume pasisaky-
ti už tokios strategijos įgyvendinimą 
ir mūsų šalyje.

Todėl šiandien kviečiame jus pa-
skaityti apie inkstų transplantaciją. 
Stengėmės panagrinėti šią temą iš 

įvairių pusių. Čia rasite informaci-
jos apie:

• pačius inkstus ir jų funkcijas,
• savišvietos svarbą ir galimybes,
• sergančiojo vaidmenį gydymo pro-

cese, 
• apie transplantacijos operaciją,
• truputį „Eurotransplant“ statisti-

kos,
• 5 transplantacijų istorijas ir pa-

sakojimą apie organų donorystę po 
mirties,

• apie naujas atsiveriančias trans-
plantacijos galimybes,

• gydytojų patarimus, kur kreiptis, 
kaip elgtis ir kaip nesielgti laukiant 
transplantacijos, ruošiantis trans-
plantacijai ir po jos,

• šeimos narių laukiančius iššū-
kius, kai mylimas žmogus suserga 
sunkia inkstų liga, 

• ir apie gyvenimą po transplanta-
cijos, branginant gautą didžiulę do-
vaną – donorinį inkstą.

Labai tikimės, kad tai bus postū-
mis mums visiems susitelkti ir ge-
riau pasirūpinti savo sveikata.

LABAI SVARBU, kad nenusi-
mintų tie, kam transplantacijos at-
likti kol kas negalima. Kiti gydymo 
būdai taip pat labai svarbūs ir rei-
kalingi, tiesiog jie nėra šio leidinio 
tema. Nenuleiskite rankų, rūpinki-
tės savo sveikata, uoliai vykdykite 
gydytojų nurodymus ir nepraraskite 
vilties. Įsijunkite į Lietuvos asoci-
acijos „Gyvastis“ veiklą. Čia rasite 
bendraminčių būrį, galėsite dalyvau-
ti įvairiuose renginiuose, ne tik pa-
tys sulauksite pagalbos, bet galėsite 
padėti ir kitiems. Kartu juk lengviau.

Labai dėkojame šį leidinį pareng-
ti padėjusiems gydytojams Loretai 
Vareikienei, Sondrai Kybartienei, 
Tatjanai Rainienei, Ernestai Braz-
džiūtei ir docentui Mariui Miglinui 
už leidimą pasinaudoti citatomis iš 
2003 m. išleistos knygos  „Inkstų 
ligos“, taip pat Nacionaliniam trans-
plantacijos biurui. Kiti informacijos 
šaltiniai: www.organtransplants.org, 
www.esrdnetwork18.org/patients/
Quality_of_Life.php, www.orgando-
nor.gov.
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INKSTAI
Kur jie yra ir ką jie daro?

Gamta mums duoda du inkstus, 
kurie yra abipus stuburo, ties I-III 
juosmens slanksteliais. Vienas suau-
gusio žmogaus inkstas yra maždaug 
12 cm ilgio, 6 cm pločio ir sveria 
115-170 g. Taigi, turime po du inks-
tus, bet ilgalaikiais tyrimais nustaty-
ta, kad galime normaliai gyventi ir 
su vienu.

Inkstų veikla yra labai įvairi. 
Svarbiausios jų funkcijos yra šios: 
1) reguliacinė, 2) šalinimo, 3) endo-
krininė ir 4) metabolinė. 

Reguliacinė inkstų funkcija yra 

susijusi su pastovios vidinės orga-
nizmo terpės (homeostazės) palai-
kymu. Homeostazę apibūdina šie 
labai nedidelėse ribose svyruojantys 
dydžiai: pastovus organizmo skys-
čių tūris (izovolemija); pastovus 
osmosinis organizmo skysčių slėgis 
(izoosmija); pastovi joninė skysčių 
sudėtis (izojonija); pastovi vande-
nilio jonų koncentracija skysčiuose 
(izohidrija).

Paprasčiau tariant, inkstai regu-
liuoja vandens ir druskų kiekį orga-
nizme, rūgščių ir šarmų pusiausvyrą. 
„Rūgštus“ kraujas netinkamas mūsų 
organizmui, dėl jo blogėja savijauta. 

Inkstų šalinimo funkcija – paša-
linti galutinius, organizmui kenks-
mingus medžiagų apykaitos pro-
duktus (pvz. šlapalą, šlapimo rūgštį, 
sulfatą, fosfatą ir kt.). 

Endokrininė inkstų funkcija su-
sijusi su hormonų (eritropoetino, 
skatinančio eritrocitų gamybą; an-
giotenzino II, reguliuojančio kraujo 
spaudimą; kalcitrolio, dar vadinamo 
aktyviuoju vitaminu D, reguliuojan-
čio kalcio apykaitą ir padedančio 
išlaikyti stiprius ir sveikus kaulus ir 
kt.) išskyrimu. 

Be to, inkstai aktyviai dalyvau-

ja baltymų, angliavandenių, riebalų 
apykaitoje – tai jų metabolinė (me-
džiagų apykaitos) funkcija.

Kraujas iš širdies per aortą ir 
inkstų arteriją teka į inkstą.

Kiekviename inkste yra daugiau 
kaip 1 milijonas pagrindinių inkstų 
struktūros ir funkcijos vienetų – nef-
ronų, kuriuos pagrįstai galime va-
dinti - kraujo filtrais.

Inkstų išfiltruotas kraujas per inks-
tų venas grįžta į kraujotakos sistemą.

Organizmui nereikalingos me-
džiagos iš inkstų per šlapimtakius 
suteka į šlapimo pūslę ir yra paša-
linamos su šlapimu, kuris, kaip jau 
minėjome, yra tik vienas iš inkstų 
veiklos produktų.

SAVIŠVIETA – VISIEMS 
PRIEINAMA PAGALBOS SAU 
PRIEMONĖ

Kai inkstai nustoja veikti – t. y. 
inkstų nepakankamumas pasiekia 
galutinę stadiją - žmogus miršta, 
nebent jam būtų atlikta inksto trans-
plantacija arba reguliariai atlieka-
mos dializės procedūros – t.y., krau-
jas valomas, pasitelkiant pagalbines 
priemones.

Vienas sunkiausių dalykų susir-
gus – prisiversti domėtis savo liga. 
Nors galvoje knibžda daugybė bau-
ginančių klausimų, labai tikėtina, 
kad jums smarkiai palengvės, radus 
į juos atsakymus.

Vis daugiau sužinodami apie savo 
ligą ir jos gydymą, tampame atsakin-
gi už save. Savišvieta padeda atsa-

kyti į klausimus, kodėl gydymas yra 
toks, o ne kitoks. Ir nors mūsų nefro-
logas (gydytojas, inkstų specialistas) 
apie inkstus žino daug daugiau už 
mus, nėra žmogaus, kuris daugiau už 
mus žinotų apie mus.

Nuolat savo liga ir jos gydymu be-
sidomintys ligoniai užsitikrina tin-
kamiausią gydymą reikiamu laiku ir 
išvengia galimų problemų ateityje.

Geriausia būtų aktyviai domėtis 
savo gydymu bei naujomis atsiran-
dančiomis galimybėmis ir aktyviai 
dalyvauti priimant sprendimus. Aiš-
ku, sėdėti ir palikti viską gydytojų ar 
slaugytojų valiai yra daug lengviau, 
bet savišvieta padeda žmogui len-
gviau prisitaikyti prie ligos ir vėl 
perimti gyvenimo vadžias į savo 
rankas.

Apie galutinės stadijos inkstų ne-
pakankamumą ir jo gydymą yra ko 
pasimokyti. Pradžioje gali pasirody-
ti, kad informacijos kiekis yra neap-
rėpiamas, bet nereikia visko sužino-

ti per vieną dieną ar mėnesį.
Savišvieta padės atsakyti į tokius 

klausimus:
• Kaip apie inkstų nepakankamu-

mą kalbėtis su šeimos nariais?
• Kaip apie inkstų nepakankamu-

mą pasakyti savo vadovui darbe?
• Koks gydymo būdas man tinka-

miausias?
• Kaip pagerinti mitybą?
• Koks fizinis krūvis yra būtinas 

ir leistinas?
• Kaip kiti žmonės sugyvena su 

inkstų liga?
• Kaip galėčiau pasidalinti savo 

žiniomis su kitais pacientais?
• Kokios yra socialinės garanti-

jos?
Net jeigu jūsų inkstai jau seniai 

nebeveikia, nustebsite, kiek naujų 
dalykų dar galite sužinoti, pavyz-
džiui, apie naujas technologijas, 
vaistus ir sveikatos stiprinimo gali-
mybes.
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GLAUDUS GYDYMO KOMAN-
DOS BENDRADARBIAVIMAS

Pirmas ir svarbiausias dalykas yra 
tai, kad JŪS esate pagrindinis gydy-
mo komandos narys. Tik nuo jūsų 
priklauso ar būsite aktyvus, moty-
vuotas, mokėsite ir norėsite išsakyti 
savo mintis! Jūsų gydymo komandą 
paprastai sudaro: jūs, jūsų gydyto-
jas nefrologas (inkstų specialistas) 
ir slaugytoja. Žinoma, jūsų šeimai 
taip pat tenka labai svarbus vaidmuo 
(apie tai skaitykite straipsnyje „Šei-
mos narių vaidmuo, kai mylimas 
žmogus serga sunkia inkstų liga“). 
Toliau pateikiame kelis efektyvaus 
bendradarbiavimo su gydytoju ir 
slaugytoja patarimus.

Lankantis pas gydytoją, patartina: 
• Sudaryti klausimų sąrašą. 
Labai lengva pamiršti, ko norėjo-

te paklausti gydytojo ar slaugytojos, 

ypač, jeigu klausinėja jie. Sąrašas 
padės jums nepasimesti. Kai gydyto-
jas ar slaugytoja pamatys jūsų sąrašą, 
supras, kad galvojate apie gydymą ir 
norite sužinoti daugiau. Taip pat iš-
sakykite tai, kas jus neramina ir ke-
lia baimę, kad gydytojas ar slaugyto-
ja galėtų padėti jums susigyventi su 
inkstų nepakankamumu.

• Prašyti atsakymo suprantama 
kalba.

Gydytojai, slaugytojos ir kiti me-
dikai taip įpratę naudoti medicini-
nius terminus, kad dažnai pamiršta, 
jog kiti žmonės jų nesupranta. Ne-
sidrovėkite perklausti, paprašyti pa-
aiškinti papildomai.

• Užsirašinėti. 
Atsineškite užrašų knygelę ir 

užsirašykite tai, ką sako gydytojas 
ar slaugytoja. Tada vėliau primiršę 
galėsite pasitikslinti. Užrašai taip 
pat padės jums suformuluoti naujus 
klausimus. Gera mintis savo klausi-
mams ir atsakymams paskirti atskirą 

sąsiuvinį ar aplanką.
• Domėtis kitomis gydymo gali-

mybėmis. 
Kaip jau minėta anksčiau, yra ne 

viena jūsų ligos gydymo galimybė 
ir reikia pasirinkti tą, kuri yra pati 
tinkamiausia būtent jums. Taip pat 
reikia nepamiršti, kad bėgant laikui 
keičiasi jūsų būklė ir gali tekti keis-
ti gydymo būdą. Taip pat keičiasi ir 
medicinos galimybės – tai, kas va-
kar buvo neįmanoma, rytoj gali tapti 
kasdiene praktika. Todėl neatsilikite 
nuo gyvenimo.

• Suprasti savo gydymo planą ir 
jo laikytis. 

Geriausias būdas užsitikrinti tin-
kamą sveikatą ir galimybę užsiimti 
mėgstama veikla – tai tinkamai rū-
pintis savimi. Tai reiškia: nustatytu 
laiku gerti vaistus, laikytis mitybos 
režimo, sportuoti, laiku atlikti pa-
skirtus tyrimus. Išsiaiškinkite, kaip 
jūsų gydymas veikia ir kas bus, jei 
nesilaikysite gydytojo nurodymų.

Kodėl verta palaikyti ryšį 
su likimo draugais – kitais 
nefrologiniais ligoniais?

Iš kitų pacientų galima daug su-
žinoti ir išmokti. Ir jie gali daug iš-
mokti iš jūsų. Keli pavyzdžiai:

• Paklauskite jų, kaip jie suside-
rina su darbu, kaip jiems sekasi lai-

kytis mitybos režimo, iš kur gauna 
žinių apie savo gydymą, kur ir kaip 
atostogauja ir kitus jums rūpimus 
klausimus.

• Kartu švęskite šventes, leiskite 
laisvalaikį, pramogaukite.

• Kartu švieskitės.
• Kartu teikite pagalbą likimo 

draugams.
Nefrologinių ligonių galite sutik-

ti ne vien savo gydymo įstaigoje. Jų 
yra visoje šalyje, kiekviename mies-
te. Skaitydami apie kitose gydymo 

įstaigose besigydančius ligonius 
arba bendraudami su jais, sužinosi-
te, kaip jie sugyvena su savo liga, ką 
galbūt daro kitaip. Taip galite išgirs-
ti atsakymus į jus seniai kankinusius 
klausimus.

Kur ir kaip tuos žmones surasti? 
Per Lietuvos asociaciją „Gyvastis“, 
kuri turi skyrius bei regionines or-
ganizacijas įvairiuose miestuose ir 
stengiasi vienyti ligonius, dalintis 
žiniomis ir ieškoti bendrų problemų 
sprendimo.

Lietuvos asociacija 
„GYVASTIS“

Lietuvos asociacija „Gyvastis” 
(anksčiau – Lietuvos nefrologinių 
ligonių asociacija „Gyvastis“) yra 
savanoriška, nesiekianti pelno orga-
nizacija, įkurta 1993 m. „Gyvastis“ 
vienija žmones: 

• sergančius inkstų (nefrologinė-
mis) ligomis, 

• sergančius inkstų vėžiu, 
• gyvenančius persodintų organų 

(inkstų, širdies, plaučių, kepenų ar 
kt.) dėka ar laukiančius transplanta-
cijos,

• ligonių artimuosius,
• medikus.
Galima išskirti keletą pagrindinių 

„Gyvasties“ veiklos krypčių:
1) organų donorystės propagavi-

mas;
2) pacientų interesų atstovavimas 

Lietuvos sveikatos apsaugos siste-
moje ir tarptautiniu mastu;

3) įvairiapusė tarpusavio pagal-
ba, pacientų ir jų artimųjų švietimas 
apie inkstų ligas ir jų gydymo būdus, 
praktinių sveikesnės gyvensenos 
įgūdžių ugdymas;

4) psichologinė pagalba pacien-
tams ir jų artimiesiems.

Populiarinant organų donorys-
tę organizuojami vieši renginiai, 
įvairios akcijos (Pasaulinei organų 
donorystės dienai skirti renginiai 
įvairių miestų gatvėse, aikštėse, 
koncertai („Padovanok gyvenimą“ 
menų fabrike „Loftas“), eisenos, dvi-
račių žygiai („Už organų donorystę! 
Už gyvenimą!“ Vilniuje ir Klaipė-
doje), paskaitos moksleiviams ir 
studentams, kitų organizacijų (pvz., 
baikeriams, moterų organizacijoms, 
ar įmonių atstovams, „Rotary“, 
„Lions“ klubams). „Gyvastis“ akty-
viai bendrauja su žiniasklaida.

Propaguodama organų donorystę 
Lietuvos asociacija „Gyvastis“ lei-
džia įvairius leidinius (lankstinukus, 
plakatus, skrajutes, lipdukus, kalen-
dorius), gamina įvairią atributiką 
(marškinėlius, skareles, rašiklius ir 

kt.), kuria vaizdo ir garso siužetus, 
transliuojamus per radiją, televiziją, 
viešojo transporto ekranuose, talpi-
namus svetainėje www.youtube.com. 
Taip pat gaminami lauko reklamos 
stendai visuomeninio transporto sto-
telėse, kitose viešose vietose. 

„Gyvasties“ interneto svetainėje 
www.donoras.lt pateikiama plačiajai 
visuomenei svarbi informacija apie 
organų donorystę, taip pat pacien-
tams aktuali informacija. Siekiame, 
kad ji būtų „gyva“ – tam padeda 
įvairios naujienos, forumas. 

Asociacija „Gyvastis“ aktyvi ir 
socialiniame tinkle 

www.facebook.com - veikia:
- puslapis www.donoras.lt;
- profilis Asociacija „Gyvastis“;
- grupė Asociacija „Gyvastis“.
Atstovaudama transplantuotų, 

laukiančių transplantacijos, diali-
zuojamų, sergančių inkstų vėžiu 
pacientų interesus „Gyvastis“ ben-
dradarbiauja su įvairiomis valstybi-
nėmis institucijomis ir savivaldybė-
mis (Sveikatos apsaugos ministerija, 
Nacionaliniu transplantacijos biuru, 
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Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija, Valstybine ligonių kasa 
ir kt., įvairiais Seimo komitetais ir 
atskirais Seimo nariais). „Gyvas-
ties“ atstovai kviečiami į Sveikatos 
apsaugos ministerijos ir Valstybinės 
ligonių kasos darbo grupes, Seimo 
Sveikatos reikalų komiteto posė-
džius. „Gyvastis“ taip pat seka Lie-
tuvos sveikatos apsaugos sistemos 
pokyčius ir stengiasi užtikrinti, kad 
būtų atsižvelgiama į asociacijos ats-
tovaujamų pacientų poreikius. Esant 
reikalui, „Gyvastis“ savo iniciatyva 
kreipiasi į valdžios institucijas. 

Atstovaudami savo narių teises, 
siekiame kuo geresnio gydymo bei 
socialinių garantijų.

Šviesdama savo narius „Gyvas-
tis“ organizuoja susitikimus su įvai-
rių specialybių gydytojais, paskai-
tas, pagalbos sau grupes, praktinius 
užsiėmimus, vasaros stovyklas ligo-
niams, leidžia informacinį biuletenį 
„NefroInfo“, turi internetinę svetai-
nę www.donoras.lt, leidžia informa-
cinius leidinius, skirtus pacientams, 
organizuoja konferencijas bei įvai-
rius renginius. 

Per metus „Gyvastis“ surengia 
keletą respublikinių konferencijų ir 
kitų renginių (sporto švenčių, stovy-
klų, žygių baidarėmis), kuriuose da-
lyvauja pacientai ir jų artimieji iš vi-
sos Lietuvos, o regionuose rengiami 
vienam ar keliems  regionams skirti 
renginiai: seminarai, gydytojų pati-
kros, organizuojamos sporto rungtys 
(pvz. žvejybos varžybos) ir pan.

„Gyvasties“ iniciatyva buvo ini-
cijuota transplantuotų moterų pati-
kra dėl krūties vėžio, odos patikra, 
kaulų tankio matavimas. Respubli-
kinės konferencijos dažniausiai taip 
pat organizuojamos įvairiose Lietu-
vos vietose, kad visi norintieji turėtų 
galimybę dalyvauti.

Psichologinė pagalba teikiama 
dviem būdais:

1. rengiami užsiėmimai arba sto-
vyklos su psichologu;

2. patys pacientai padeda vieni ki-
tiems apsiprasti su liga, išmokti su 
ja gyventi, pamatyti, kad inkstų ar 

kito organo funkcijos nepakankamu-
mas dar ne pasaulio pabaiga. 

Žinojimas, kad su savo liga esi 
ne vienas labai padeda pacientams 
bei jų artimiesiems (sergančių vai-
kų tėvams, sutuoktiniams ir kt.) psi-
chologiškai pasijusti stipresniems. 
Kartais net patiems nuostabu, kaip 
išsigandę ir nusivylę žmonės tarsi 
transformuojasi – vėl atranda gyve-
nimo džiaugsmą, optimizmą, tikė-
jimą, kad viskas bus gerai, ir patys 
drąsina kitus „naujokus“.

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 
aktyviai bendradarbiauja su Lietu-
vos ir su Europos pacientų bei neį-
galiųjų organizacijomis.

„Gyvastis“ yra šių organizacijų 
narė:

1. Lietuvos pacientų organizacijų 
atstovų tarybos narė (LPOAT, www.
pacientutaryba.lt);

2. Lietuvos neįgaliųjų forumo narė 
(LNF, www.lnf.lt);

3. Europos nefrologinių pacientų 
federacijos narė (CEAPIR, www.ce-
apir.org); 

4. Europos žmonių su persodin-
tomis širdimis ir plaučiais federaci-
jos narė (European Heart and Lungs 
Transplant Federation, www.ehltf.
info);

5. Pasaulinės transplantuotųjų žai-
dynių federacijos narė (World Trans-
plant Games Federation, www.wtgf.
org);

6. Europos dializuojamųjų ir trans-
plantuotųjų žaidynių federacijos narė 
(European Transplant & Dialysis Ga-
mes);

7. Per CEAPIR ir LPOAT priklau-
so Europos pacientų forumui.

Beje, sporto žaidynių organizaci-
jos skirtos ne tik aktyviai sportuo-
jantiems, bet yra ir socialiniai rengi-
niai, kuriuose gali susitikti žmonės 
po įvairių organų transplantacijų 
iš įvairiausių šalių, taip pat propa-
guoti organų donorystę – parodyti, 
kad žmonės, gyvenantys persodintų 
organų dėka gali gyventi visavertį 
gyvenimą. 

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
veikla finansuojama iš 2 proc. gy-

ventojų pajamų mokesčio (GPM) 
paramos (dauguma rėmėjų pageidau-
ja finansuoti projektus, todėl džiau-
giamės, kai trūkstamas lėšas galima 
pridėti iš 2 proc. nuo GPM). Kasmet 
rengiami ir teikiami projektai, ku-
riuos konkursine tvarka finansuoja 
Neįgaliųjų reikalų departamentas 
prie SADM, Sveikatos apsaugos mi-
nisterija, įvairios savivaldybės, pri-
vačios kompanijos.

Asociacijos „Gyvastis“ struktūra: 
visuotinis narių susirinkimas, tary-
ba, prezidentas.

Nariai – fiziniai ir juridiniai as-
menys.

Šiuo metu „Gyvasčiai“ priklauso 
apie 1000 narių.

Iš viso 2013 m. pradžioje Lietu-
voje buvo apie 1500 dializuojamų ir 
apie 700 transplantuotų pacientų.

„Gyvasties“ tarybą ir prezidentą 
renka visuotinis narių susirinkimas 
– tai pagrindiniai asociacijos valdy-
mo organai. 

Asociacijos „Gyvastis“ narius 
telkia vietiniai skyriai ir regioninės 
organizacijos:

• Vilniaus skyrius;
• Klaipėdos skyrius;
• Marijampolės skyrius;
• Kauno krašto nefrologinių ligo-

nių draugija „Kauno Gyvastis“;
• Šiaulių inkstų ligomis sergan-

čiųjų draugija „Atgaja“;
• Alytaus apskrities ligonių, susi-

jusių su organų persodinimu, visuo-
meninė organizacija „Dalia“;

• Vilkaviškio r. nefrologinių ligo-
nių draugija;

• Draugija „Dovanota širdis“. 
Pasidomėkite, kuris „Gyvasties“ 

skyrius yra arčiausia jūsų – kontaktų 
sąrašą rasite šio leidinio 2 puslapyje, 
jį taip pat galima rasti interneto sve-
tainėje www.donoras.lt. Mes visada 
laukiame naujų narių, nes kiekvie-
no žmogaus gyvenimiška patirtis ir 
noras nuveikti ką nors kitų labui yra 
pats didžiausias mūsų asociacijos 
turtas. Jeigu jums sunku, nerandate 
atsakymų į jums rūpimus su jūsų liga 
susijusius klausimus, ateikite į „Gy-
vastį“. KARTU BUS LENGVIAU.

Truputis statistikos
Amerikiečiai suskaičiavo, kad 

jų šalyje kas 12 minučių kam nors 
nustatoma galutinė inkstų nepakan-
kamumo stadija. Lietuvoje kasmet 
savi inkstai nustoja veikti maždaug 
300 žmonių. 2012 m. Lietuvoje 
buvo apie 1500 dializuojamų ligo-
nių, iš jų tik 208 (227 kartu su lau-

kiančiais inksto – kasos  komplekso, 
kuriems neretai būna persodinamas 
tik inkstas) buvo recipientų registre 
(laukiančiųjų inksto transplantacijos 
sąraše), o per metus iš viso buvo at-
liktos 88 inkstų transplantacijos. 

Galbūt ateis tokia diena, kai iš-
moksime užsiauginti audinių ir 
organų iš savo pačių kamieninių 
ląstelių arba naudosime genetiškai 
modifikuotus gyvūnus, kaip trans-

plantacijai tinkamų organų šaltinį. 
Beje, į tokius tyrimus dabar užsienio 
įmonės investuoja milijonus dole-
rių. Bet kol kas, esame priklausomi 
nuo kitų žmonių apsisprendimo tapti 
gyvais donorais arba paaukoti savo 
organus po mirties. Tai nelengvas 
sprendimas, bet kartais padeda gali-
mybė pažvelgti į situaciją iš šalies. 
Pasižiūrėkime, kokia yra Europos 
šalių patirtis.
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„EUROTRANSPLANT“
Tarptautinis „Eurotransplant“ 

fondas yra pelno nesiekianti organi-
zacija, besirūpinanti donorinių or-
ganų paskirstymu 7 Europos šalyse. 

Jis vienija transplantacijos centrus 
ir su jais susijusias audinių tipavi-
mo laboratorijas, taip pat donorines 
ligonines, užtikrindamas optima-
lų donorinių organų panaudojimą. 
„Eurotransplant“ yra atsakingas už 
donorinių organų skyrimą Austri-

joje, Belgijoje, Kroatijoje, Vokie-
tijoje, Liuksemburge, Olandijoje ir 
Slovėnijoje. Šio tarptautinio bendra-
darbiavimo tinklo istorija prasidėjo 
1967 m. Olandijoje.

Donorai / Metai 2007 2008 2009 2010 2011
Giminingi 587 609 614 691 692
Negimininigi 445 482 536 575 647
Iš viso: 1032 1091 1150 1266 1339

Giminingi donorai 2007 2008 2009 2010 2011
Brolis / sesuo 181 195 195 222 218
Tėvas 128 136 110 144 153
Motina 211 209 225 232 233
Sūnus / dukra 26 39 32 43 40
Senelis / močiutė 6 5 9 4 7
Anūkas 0 0 0 0 1
Dėdė / teta 11 14 17 23 18
Sūnėnas /dukterėčia 15 4 15 11 14
Pusbrolis / pusseserė 0 2 9 12 8
Kiti giminaičiai 10 4 2 0 0
Iš viso: 587 609 614 691 692

Negiminingi donorai 2007 2008 2009 2010 2011
Sutuoktinis / partne-
ris 314 334 384 422 469

Draugas 29 41 42 48 57
Anonimiškas dono-
ras 6 20 25 32 32

Šeimos narys 29 33 44 27 49
Kiti ne giminės 67 54 41 46 40
Iš viso: 445 482 536 575 647

InKSTo TRAnSPlAnTATAI Iš gyvų DonoRų PAgAl šAlIS 2011 m.

Donorai
Austrija 
(8,4 mln. 

gyventojų) 

Belgija 
(11 mln. 

gyventojų)

Kroatija 
(4,3 mln. 

gyventojų)

Vokietija 
(81,8 mln. 
gyventojų)

Olandija 
(16,7 mln. 
gyvento-

jų)

Slovėnija
(2 mln. 

gyvento-
jų)

Iš viso

Giminingi 29 26 8 412 217 0 692
Negimininigi 26 14 1 383 223 0 647
Iš viso: 55 40 9 795 440* 0 1339

InKSTo TRAnSPlAnTATAI Iš gyvų DonoRų 2007-2011 m. (TIK InKSTAI)

Austrija Belgija Kroatija Vokietija Olandija Slovėnija Iš viso
Tik inksto 338 437 217 1862 398 45 3 297
Inksto ir 
kepenų 17 11 10 153 20 1 212

Iš viso: 355 448 227 2015 418* 46 3509

InKSTo TRAnSPlAnTATAI Iš mIRUSIų DonoRų PAgAl šAlIS 2011 m.
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Austrija Belgija Kroatija Vokietija Olandija Slovėnija Iš viso
Tik inksto 725 837 170 7573 858 68 10 231
Inksto ir 
kepenų 14 19 1 232 24 0 290

Iš viso: 739 856 171 7 805 882 68 10 521

DonoRInIų oRgAnų PoReIKIS (T.y. lAUKIAnčIųjų SKAIčIUS) 2011-12-31

*Kaip matome, Olandijoje inksto transplantacijų skaičius iš gyvų donorų viršija kadaverinių transplantacijų skaičių.
Šaltinis: „Eurotransplant“ 2011 m. metinė ataskaita - Eurotransplant_anual_report2011 
http://www.eurotransplant.org/cms/mediaobject.php?file=ar_2011.pdf

INKSTO TRANSPLANTACIJA
Optimalus pasiekusio galutinę 

inkstų nepakankamumo stadiją gy-
dymas yra inksto transplantacija. 
Pacientui inkstą (transplantatą) gali 
duoti gyvas donoras. Inkstas trans-
plantacijai gali būti paimamas ir iš 
mirusio žmogaus, tuomet jis vadi-
namas „kadaveriniu inkstu“. Daž-
niausiai į klubinės duobės sritį yra 
įsodinamas vienas donorinis inkstas, 
paciento nebeveikiančius inkstus 
paliekant ten, kur jie buvo.

Pasižiūrėkime įdėmiau. Kaip jau 
žinome, du abipus stuburo esantys 
inkstai inkstų arterijomis ir venomis 
yra sujungti su kraujotakos sistema, 
o šlapimtakiais – su šlapimo pūsle.

Lėtinės ar ūminės ligos pakenk-

ti inkstai dažniausiai nustoja veikti 
abu kartu – jie nebeatlieka savo gy-
vybiškai svarbių funkcijų.

Chirurgai dažniausiai neliečia 
nebeveikiančių inkstų, o naujasis – 
donorinis – inkstas  persodinamas į 
klubinės duobės sritį. Inksto (trans-
plantato) arterija ir vena įsiuvamos į 
išorinę klubo arteriją ir veną, o šla-
pimtakis – dažniausiai tiesiog į šla-
pimo pūslę.

Persodintas inkstas perima visas 
nebeveikiančių inkstų funkcijas ir 
suteikia pacientui galimybę gyventi 
ilgą ir visavertį gyvenimą.

Inksto persodinimas iš gyvo, 
sveiko donoro turi privalumų. Tokie 
transplantatai funkcionuoja ilgiau, 
dėl jų dažnai reikia mažiau slopinti 
imuninę sistemą.. 

Per 38 metus 250 trans-
plantacijų iš gyvo donoro
Tatjana Rainienė, 
medicinos mokslų daktarė, 
gydytoja imunologė

Vilniaus transplantacijos centre 
pirmoji inksto persodinimo operaci-
ja ligoniui, sergančiam lėtiniu inks-
tų funkcijos nepakankamumu, buvo 
atlikta 1970 m. Iki 2012 m. lapkričio 
1 d. tokių operacijų atlikta 1640. Kol 
kas yra du realūs transplantatų šalti-
niai: mirę ir gyvi donorai. Didžioji 
transplantatų dalis yra inkstai, pa-
imti iš mirusio donoro. Deja, inksto 
persodinimo operacijos laukiančiųjų 
sąrašas kasmet pasipildo 80-90-čia 
naujų pacientų, kuriems donorinio 
organo tenka laukti vidutiniškai apie 
du metus. Kai kurie jo taip ir nesu-
laukia… 

Artimieji ne visada leidžia paimti 
mirusio žmogaus organus transplan-
tacijai, tuo pačiu atimdami viltį iš 
tų, kurie metų metus laukia persodi-
nimo operacijos. 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 transplan-
tacijos Lietuvoje atliekamos nuo 
1974 m. Per tą laiką (per 38 metus) 
vieną savo inkstą artimajam padova-
nojo 250 žmonių. Visos transplanta-
cijos atliktos Vilniaus universiteto 
Santariškių klinikų transplantacijos 
centre. 

Dažniausiai inkstą aukojo mo-
tinos (56 proc.), tėvai (18 proc.), 
broliai (10 proc.), seserys (5 proc.). 
Pavieniais atvejais inkstų donorais 
buvo močiutės, seneliai, dėdės, te-
tos, pusbroliai, pusseserės. 

Mūsų šalies įstatymai leidžia or-
ganų persodinimus ir iš gyvo negi-
miningo donoro, bet juo gali būti tik 
sutuoktinis. Pirmas persodinimas iš 
sutuoktinio atliktas 1995 m. Šiuo 
metu jau yra 12 pacientų, kuriems 
inkstą dovanojo žmona (7 atvejai) 
ar vyras (5 atvejai). Ryžtas dovano-
ti inkstą artimam žmogui yra nepa-
prastai kilnus poelgis, tikros meilės 
įrodymas. 

Sveiko giminingo donoro inkstas 
yra artimesnis imunologiškai, todėl 
mažesnis atmetimo pavojus, ir toks 
inkstas ilgiau funkcionuoja. Paci-
entai po sėkmingos transplantacijos 
jaučiasi tarsi antrą kartą gimę, gyve-
na visavertį gyvenimą. Pavyzdžiui, 

Asociacijos „Gyvastis“ organizuota eisena 
„Už organų donorystę! Už gyvenimą!“
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TIKROS ISTORIJOS
1954 m. – pirmoji sėkmin-

ga inksto transplantacija
Labai simboliška, kad pirmoji sė-

kminga inkstų transplantacija buvo 
atlikta iš gyvo donoro. Donoras ir 
recipientas buvo 23 metų identiški 
dvyniai, kurių vienam grėsė mirtis 
nuo greitai progresuojančio glome-
rulonefrito. Operacija buvo atlikta 
„Peter Bent Brigham“ ligoninėje 
Bostone (JAV). Tai pirmoji mūsų 
rašytinėje istorijoje sėkminga orga-
no transplantacija – transplantuotas 
organas veikė ilgiau nei šešis mė-
nesius. Abu dvyniai po operacijos 
jautėsi puikiai, be viso kito patvir-
tindami, kad transplantacija iš gyvo 
donoro gali būti atlikta be rimtų psi-
chologinių ar fiziologinių problemų. 
Ričardas Herikas (Richard Herrick), 
kuriam buvo persodintas brolio inks-
tas, gyveno dar aštuonerius metus, o 
vieną savo inkstą broliui atidavęs 
Ronaldas sulaukė gražaus 79 metų 
amžiaus. Vienas iš šią transplanta-
ciją atlikusių chirurgų dr. Džozefas 
Edvardas Miurėjus (Joseph Edward 
Murray) – 1990 metais buvo apdo-
vanotas Nobelio premija už indėlį į 
transplantaciją.

Nuotraukoje stovi iš kairės į deši-

nę: recipiento chirurgas dr. Joseph 
Murray, nefrologas dr. John Merrill, 
donoro chirurgas J. Hartwell Harri-
son; sėdi iš kairės į dešinę: recipien-
tas Richard Herrick, inksto donoras 
Ronald Herrick.

Dabar iš Amerikos grįžkime į Lie-
tuvą ir susipažinkime su 4 žmonių, 
gyvenančių su persodintais inks-
tais ir 1 merginos, kurios organus 
po mirties artimieji sutiko atiduoti 
transplantacijoms, istorijomis.

Ugnė
Pirmą kartą inkstas Ugnei buvo 

persodintas 1984 m., kai ji buvo še-
šiolikos. Donorė buvo 38-erių metų 
jos mama Rita. Tais laikais inks-
to persodinimo operacijos nebuvo 
labai dažnos, o transplantacijos iš 
gyvo donoro dar retesnės.

„Tuo metu, kai dukrą pradėjo 
dializuoti, daugybė ligonių mirda-
vo. Krito kaip lapai. Mačiau, kad su 
dializėmis ji negyvens. Net ir dabar, 
kai dializės daug kokybiškesnės, 
manau, kad būti nuolat pririštam 
prie gydymo įstaigos − nieko gero. 
Tris kartus per savaitę! Po keturias 
valandas! Be to, inkstas kraują valo 
nuolat, o dializuojant tai vyksta tik 
kas kelintą dieną. Tada galvojau (da-
bar tai patvirtinta tyrimais), kad tik 
ką išoperuotas, „giminingas“ inks-
tas geriau prigis“, − prisimena Rita, 
kaip apsisprendė dovanoti dukrai 
inkstą. Paklausta, ar nebuvo operaci-
jos, tyrimų, gyvenimo su vienu inks-
tu baimės, moteris sako, kad nieko 
nebijojo, tik kai kurie tyrimai buvo 
nelabai malonūs, bet tai irgi smul-
kmena, palyginus su tuo, kad gali iš-
gelbėti vaiką. „Mano sveikata dėl to 
nė kiek nenukentėjo. Žinoma, perko-
pus 60 atsiranda sveikatos problemų, 
bet dėl to galiu kaltinti tik savo ne 
itin sveiką gyvenimo būdą ir amžių. 
Deja, amžius sveikatos neprideda“, 
− sako Rita. Moteris prisipažįsta, 
jog dėl brangaus žmogaus ryžtųsi 
dar kartą viską pereiti iš naujo, ir net 
jei inkstas dukrai būtų neprigijęs, 
ji nesigailėtų dėl savo sprendimo. 
„Būčiau rami, kad padariau viską, 
ką galėjau.“

Su mamos inkstu Ugnė pragyve-

no lygiai šešerius metus. Po to vėl 
prasidėjo dializės. Per šešetą metų 
jų kokybė ne ką pagerėjo, merginai 
jos buvo tokios pat sunkios kaip ir 
pirmąjį kartą. Ugnės mama, kurios 
kraujo grupė buvo tokia pati kaip 
dukros – 0 (I) rezus neigiamas, nela-
bai tikėdamasi teigiamo atsakymo, 
paklausė gydytojų, ar galėtų donoru 
būti dukros tėtis, kurio kraujo grupė 
taip pat buvo 0 (I), bet rezus teigia-
mas. Gydytojai patvirtino, kad galė-
tų. Pasirodo, kas labai svarbu perpi-
lant kraują (ne tik kraujo grupė, bet 
ir rezusas), nėra svarbu persodinant 
inkstą. Transplantacijoje yra kitų 

svarbių dalykų – audinių suderina-
mumas. Taigi, reikėjo ištirti Ugnės 
tėčio sveikatos būklę ir jų abiejų au-
dinių suderinamumą. 

Ugnės tėtis Arūnas taip pat ne-
dvejodamas sutiko dovanoti dukrai 
inkstą. Atitikimas buvo toks pat 
kaip ir mamos inksto. Paklaustas, ar 
nebijojo operacijos, atsako: „Truputį 
bijojau, kaip ir kiekvienas žmogus 
bijo kiekvienos operacijos. Tačiau 
labiau bijojau, kad mano inkstas gali 
neprigyti“. Paklaustas, ar operaci-
ja nepakenkė sveikatai, atsako, kad 
tikrai nepakenkė. Atvirkščiai, vyras 
jautė psichologinį pasitenkinimą, 
kad galėjo padėti dukrai. Arūnas pri-
simena, kaip kartu su Ugne vienoje 
palatoje gulėjusios merginos tėvas 
net į kalbas nesileido apie inksto do-
vanojimą dukrai. O motinos inkstas 
jai, deja, netiko. Maždaug po metų 

moteris, 1996 m. iš savo tėvo gavusi 
neįkainojamą dovaną – inkstą – gy-
vena  ir džiaugiasi trimis vaikais, 
kuriuos pagimdė po inksto persodi-
nimo operacijos. 

Inkstų transplantacijai Lietuvoje 
jau 42 metai ir persodinimų iš gyvo 
donoro galėjo būti žymiai daugiau. 
Tačiau anksčiau inkstą galėjo dova-
noti tik tos pačios, arba suderinamos 
kraujo grupės donoras. Dabar turime 

galimybę ir priemones (specialūs 
vaistai bei procedūros) atlikti trans-
plantaciją ir iš nesuderinamos krau-
jo grupės gyvo donoro. Nuo 2010 m. 
atliktos jau 5 tokios transplantacijos, 
ruošiamasi atlikti dar keletą. Lie-
tuvoje tai naujiena, nors pasaulyje 
transplantacijų iš nesuderinamos 
kraujo grupės donoro atlikta nema-
žai. Tačiau Baltijos šalyse ir visoje 
Rytų Europoje kol kas vienintelė 

Lietuva taiko tokį transplantacijų 
būdą.

Gal žinojimas apie gyvąją dono-
rystę paskatins paciento artimuosius 
dovanoti inkstą. Būtent jų palaiky-
mas toks reikalingas ir svarbus ser-
gančiam šeimos nariui. 

O gal, daugiau žinodami apie or-
ganų donorystę, šeimos nariai len-
gviau sutiks paaukoti artimojo orga-
nus po jo mirties…

Rita patyrė, kad dovanojus 
dukrai inkstą, jos sveikata 

nepablogėjo



NefroINfo 9
mergaitė mirė. 

Ugnės tėtis mano, kad dėl pasta-
raisiais metais Lietuvoje mažėjusio 
inksto persodinimo operacijų iš ar-
timųjų skaičiaus, kalti ir patys tėvai, 
neišnaudojantys visų galimybių pa-
dėti savo vaikui. Į klausimą, ar ne-
sigaili savo sprendimo ir ar ryžtųsi 
dar kartą, atsako vienareikšmišku 
„Taip“. 

Pati Ugnė sako, kad abu tėvai jai 
gyvenimą dovanojo po du kartus. 
Dovanoti inkstai jos gyvenimą pa-
ilgino keliais dešimtmečiais. Nors 
ji ir negali pasakyti, kad išsipildė 
visos svajonės, kad viską gali lygiai 
taip pat kaip sveiki bendraamžiai, 
tačiau gyvena tikrai visavertį gyve-
nimą. Jei ne tėvų sprendimas, jos jau 
seniai nebūtų šioje žemėje. Tais lai-
kais dializuojami ligoniai gyvenda-
vo labai trumpai. Beje, Ugnės inks-
tai „sustreikavo“ po eilinio gripo...

Paklausta, ar sunku buvo priimti 
tokią tėvų dovaną, Ugnė sako, kad 
prieš pirmą transplantaciją labai iš-
gyveno, jog dėl jos „pjaustys“ mamą, 
o prieš antrąją jos savijauta jau buvo 
tokia bloga, kad nieko nesugebėjo 
galvoti. „Mano nuomonės niekas ne-
klausė nei pirmąjį, nei antrąjį kartą, 
− sako Ugnė. – Jei tai vyktų dabar, 
turbūt įkyrėčiau gydytojams su klau-
simais, ar tai tikrai nepakenks mano 
tėvams, bandyčiau sužinoti, kaip 
sekasi kitiems donorams, kokia jų 
sveikatos būklė po operacijos.“ 

Dabar jau žinoma, kad donoro 
sveikatai operacija nekenkia, o vie-
no inksto užtenka visaverčiam gyve-
nimui. Ugnė sako, jog norėtųsi dau-
giau dėmesio žmonėms, sutikusiems 
paaukoti savo inkstą. 

Ugnė tėvams be galo dėkinga ne 
tik už dovanotą gyvenimą, bet ir už 
tai, kad jie niekada nereikalavo jos 
dėkingumo. „Per šiuos dešimtme-
čius nė karto iš jų negirdėjau: „Ne-
daryk to ar ano, juk tau persodintas 
mano inkstas“, − sako ji.

Igoris
Po inksto persodinimo operacijos 

vilnietis Igoris (38 m.) kasdien jau-
čiasi vis stipresnis. Vyras dėkingas 
savo tėvui Voitechui (65 m.) už drą-
są paaukoti inkstą ir medikams – už 
ryžtą imtis sudėtingos operacijos. 
Nuo kitų inksto persodinimo opera-
cijų ši skyrėsi tuo, kad tėvo ir sūnaus 
kraujo grupės nesutampa. Anksčiau 
kraujo grupių nesuderinamumas 
buvo rimta kliūtis transplantacijai, 
o 2012 m. pirmoje pusėje Vilniuje 
atlikta trečioji tokia operacija pa-
tvirtino – medikai atvėrė naujas ga-
limybes.

Galvos skausmas, padidėjęs krau-

jospūdis, tinstančios kojos. Prieš 
penkerius metus prasidėjusi klas-
tinga inkstų liga – glomerulonefri-
tas – privertė vilnietį Igorį domėtis 
medicina.

Kurį laiką Igoriui kraują valė 
dirbtinis inkstas – dializės aparatas. 
Šios procedūros buvo atliekamos 
triskart per savaitę. Darbo ritmą pri-
derinęs prie procedūrų grafiko, vyras 
iš pradžių nesijautė dideliu ligoniu. 
Bet liga nesnaudė. Igoris vis dažniau 
atsidurdavo ligoninėje, tapusioje jo 
antraisiais namais, nebedrįso pla-
nuoti ateities.

Prieš trejus metus gydytojai įti-
kino jauną vyrą, kad jį gali išgelbėti 
inksto persodinimas. Igoris kurį lai-
ką svarstė, ar rinktis artimo žmogaus 
inkstą, ar nepažįstamo mirusio do-
noro – tokios pagalbos šalyje laukia 
apie 300 inkstų ligomis sergančių 
pacientų.

Igoriui stengėsi padėti jo artimie-
ji, žmona. Iš daugiavaikės šeimos 
kilęs Igoris turi tris brolius ir seserį, 
tačiau jam buvo sunku priimti jų pa-
siūlymą aukoti inkstą.

Atlikus tyrimus paaiškėjo, jog 
labiausiai sūnui tiktų tėvo inkstas, 
tačiau skyrėsi jų kraujo grupės. Lie-
tuvos asociacijos „Gyvastis” rengi-
nyje lankęsis Igoris buvo girdėjęs 
Santariškių klinikų Nefrologijos 
centro direktoriaus docento Mariaus 
Miglino paskaitą apie naują gydymo 
būdą, kai įmanoma persodinti inks-
tą, nors gyvo donoro ir recipiento 
kraujo grupės nesutampa.

„Pasikalbėję su tėvu, kuris jau de-
vynerius metus negeria svaigalų, ne-
rūko, nutarėme, jog galime ryžtis to-
kiai operacijai”, – prisimena Igoris.

Vežamas į operacinę Igoris jautė-
si ramus. „Manęs nekankino baimė, 
kad tėvo inkstas gali neprigyti, nors 
jo kraujo grupė yra A (II), o mano – 
B (III). Tikėjau, kad viskas bus ge-
rai, operacijai visi intensyviai ruo-
šėmės”, – prisimena Igoris.

Kai jis prabudo po operacijos, at-
rodė, jog ji truko akimirką: „Vos tik 
atsigavęs supratau: viskas yra gerai.” 
Persodintas inkstas prigijo, Igoris su 
kiekviena diena vis labiau atgauna 
jėgas ir jaučiasi labai dėkingas savo 
tėvui.

Igoris neslėpė, kad kai donoras 
yra artimas žmogus, sunku išvengti 
abejonių: „Kas bus, jei...” Tačiau tė-
vas buvo nusiteikęs ryžtingai ir ne-
sileido į kalbas. Buvusį Rusnės se-
niūną Voitechą padėti sūnui įtikino 
ne tik meilė, bet ir asmeninė patirtis. 
Jis pažinojo dvi Rusnės salos gyven-
tojas, kurioms buvo taikoma dializė, 
bet jų nepavyko išgelbėti, nes laiku 
neatsirado nė vieno tinkamo inksto 

donoro.
„Artimųjų ir giminių visada yra 

daugiau nei ligonių. Manau, nė vie-
nas pacientas neturėtų kankintis ir 
laukti, kol jam bus surastas tinkamas 
mirusio donoro inkstas”, – įsitikinęs 
Igorio tėvas.

Jo nuomone, turėti du inkstus 
žmogui – prabanga, nes netekus vie-
no inksto, jo darbą gali atlikti kitas. 
Dėl to donoro sveikata nepablogėja, 
o jausmas, kad pavyko išgelbėti sun-
kiai sergantį ligonį, suteikia dar dau-
giau gyvenimo džiaugsmo.

Danutė Jonušienė, „Lietuvos rytas“, 
2012 m. birželio 30 d., 
„Skirtingos kraujo grupės – nebe 

kliūtis persodinti donoro inkstą”
 
justinas
Justinas (71 m.) jau 16 metų gy-

vena tik savo žmonos Stasės dėka. 
Būdamas 40-ties vyras netikėtai su-
žinojo, jog serga inkstų policistoze 
(paveldima inkstų liga). „Pradėjo 
skaudėti dešinį šoną. Maniau, per-
sivalgiau uogų“, − prisimena jis. 

Medikai ant inkstų rado daugybę 
cistų, kurios trūkinėjo ir kėlė skaus-
mą. „Tuo metu nebuvo jokių vaistų 
nuo policistozės. Daktarai liepė la-
bai saugotis, žiūrėti mitybą, gerti 
visokias žoleles – tuomet gyvensiu“, 
− sakė Justinas. Vyras klausė medi-
kų, tačiau cistos ir toliau trūkinėjo, 
sukeldamos didelius skausmus ir 
kraujavimą šlapinantis. Taip Justi-
nas gyveno 15 metų, kol vieną dieną 
susirgo gripu. Gripas komplikavosi, 
sutriko inkstų veikla. Teko juos pa-
šalinti, pradėti dializės procedūras 
ir tikėtis sulaukti donoro inksto. Net 
nedvejodama savo inkstą sutiko ati-
duoti Justino žmona Stasė. 

„Sutikau iškart. Nieko nebijojau 

Stasė prieš 16 metų nedvejodama 
dovanojo inkstą savo vyrui Justinui
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– nei tyrimų, nei operacijos, negąs-
dino, kad gyvensiu su vienu inks-
tu – labai pasitikėjau gydytojais. Ir 
dabar nieko nebijau“, − sako Stasė. 
Paklausta, ar ryžtųsi tokiam dalykui 
dar kartą, moteris nedvejodama sako 
„taip“. Stasė prisipažįsta, jog jai net 
mintis nekilo, kad inkstas galėtų 
vyrui neprigyti. Tyrimai rodė dide-
lį atitikimą, todėl buvo maža inks-
to atmetimo rizika. Tai nėra dažnas 
atvejis, kai negiminingo žmogaus 
organas taip tinka kitam žmogui. 
Justinui ir Stasei pasisekė... Net jei 
inkstas ir būtų neprigijęs, moteris 
sako, jog nesigailėtų dėl savo spren-
dimo. Tiesiog tokia būtų Dievo va-
lia.

Nors Stasė buvo tvirtai pasiryžusi 
atiduoti savo inkstą vyrui, Justinas iš 
pradžių dėl nežinojimo, įvairių bai-
mių, nesutiko. „Perkalbėjo žmona 
ir dukra. Be to, buvo didelis atitiki-
mas, tad patikėjau daktarais“, − sako 
vyras. Kol Stasei buvo atliekami ty-
rimai, Justinui inkstų veiklą pakei-
tė dializės procedūros. Po mėnesio 
vyrą transplantavo. Iki šiol Justinas 
neturi jokių nusiskundimų dėl inksto 
veiklos, jaučiasi gerai, tik kartais dėl 
silpnos imuninės sistemos atsiranda 
įvairių šalutinių negalavimų. Stasė 
taip pat jaučiasi gerai ir prisipažįs-
ta, net pamiršusi, kad turi tik vieną 
inkstą. Justinas yra be galo dėkingas 
savo žmonai už pratęstą gyvenimą. 
Iki šiol jiedu visur kartu.  

Laineda
Inkstas Lainedai buvo persodintas 

2010 metų spalį. Tuo metu jai buvo 
36-eri. Prieš tai trejus metus tris kar-
tus per savaitę po keturias valandas 
trukdavo dializės. Dvejus metus Lai-
neda nesulaukė nė vieno iškvietimo 
transplantacijai. Dializes moteriai 
buvo vis sunkiau ištverti, nes neat-
laikė jos kraujagyslės. Sustodavo 
fistulės. Laineda atsimena, kaip vis 
laukdavo, kada suskambės telefonas 
ir atsiras donoras, grąžinsiantis jos 
šeimai džiaugsmą, o jai − gyvenimo 
vertę.

Vis laukė ir tikėjosi. Artimųjų do-
vanoti inkstą ji neprašė: „Man atrodė 
baisu, kad dėl manęs rimtą operaciją 
turės kentėti mano artimi žmonės“. 
Tačiau psichologė, sužinojusi, kad 
Laineda turi brolį, ragino moterį pa-
prašyti jo inkstuko. Laineda prisipa-
žįsta, jog jai buvo baisu tokio daly-
ko prašyti, juk ne pinigų paskolinti 
prašai. Ruošėsi beveik pusę metų, 
o viskas, pasirodo, taip paprasta. 
Lainedos brolis apie inksto dovano-
jimą sesei jau buvo pagalvojęs. Jų 
pokalbis truko vos kelias akimirkas: 
„Broli, aš jau nebegaliu kentėti tų 

dializių, ar negalėtum man padova-
noti inkstuko? Jei nesutiksi, aš tave 
suprasiu.“ – „Gerai, kada važiuoja-
me į ligoninę?“ 

Tik tiek… Tada jiedu pradėjo da-
ryti visus tyrimus. 51-erių metų am-
žiaus brolio visi tyrimai buvo idea-
lūs, atitikimas labai geras. 

„Po transplantacijos buvo labai 
smagu gulėti su broliu ligoninėje. 
Jaučiausi saugi ir laiminga, nes ša-
lia buvo mano brolis. Jis mane slau-
gė, padėdavo atsikelti iš lovos, ve-
džiodavo po koridorių, − prisimena 
Laineda. − Aš jam be galo dėkinga 
už dovanotą gyvenimą. Manau, kad 
mano brolis laimingas padėjęs man. 
Jis yra sakęs: „Jei ką, sesyt, aš dar 
vieną inkstą turiu...“ Mano brolio 
širdis pati didžiausia ir geriausia. 
Ačiū jam.“

justina
„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.

2012 m. spalio 17-ąją Vilniaus m. 
savivaldybėje vykusiame Europos 
organų donorystės dienai skirtame 
renginyje pirmą kartą dalyvavo Jus-
tinos tėvai. Pačios merginos nebu-
vo. Tik ekrane keitėsi nuotraukos 
su vienu žodžiu – Justina. Justinos, 
deja, nebėra... Ji iškeliavo prieš tris 

metus. Justinos mama pasakojo, ko-
kia linksma ir draugiška buvo dukra. 
Kiek daug turėjo draugų. Kaip pra-
dėjo studijuoti. Kaip vieną vakarą 
su drauge pažiūrėjusios filmą nuėjo 
miegoti. Tačiau ryte Justina nebepa-
budo... Plyšo galvos smegenų aneu-
rizma. Mama pasakojo, kiek daug 
pastangų įdėjo medikai, stengdamie-
si išgelbėti jų dukrą. Atliko net dvi 
operacijas. Tačiau Justinos išgelbėti 
nepavyko. Mama pasakojo, kaip šil-
dė šąlantį vieną dukters petuką... Po 
to kitą... Tačiau sušildyti pavykdavo 
tik trumpam. Matydami vienturtės 
dukters netekusius tėvus gydytojai 
nedrįso su tėvais kalbėti apie organų 
donorystę. Ši mintis pati aplankė tė-
vus. „Galbūt tada iš tikrųjų supratau, 
kad dukters nebėra“ – sako mama. 

Justinos organai buvo persodinti. 
„Nė vieną 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. 

Mes esame be galo dėkingi tiems, 
kurie patys netekę brangiausių žmonių 
sugebėjo dovanoti gyvenimą kitiems. 
Jiems tie „kiti“ buvo visai nepažįsta-
mi, o kažkam – tai patys brangiausi ir 
artimiausi žmonės... Mes meldžiamės 
už visus donorus ir jų šeimas. Mes 
meldžiamės už kiekvieną atskirai. 

Dėkojame už gyvenimą. 

Lainedai inkstą dovanojo brolis, 
dabar ji  su šeima vėl gali džiaugtis 

gyvenimu.
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TRANSPLANTACIJOS 
IŠŠŪKIAI

Medicinos pažanga nesustabdo-
ma. Mokslininkai tyrinėja, tobulina 
senus metodus ir atranda naujus gy-
dymo būdus bei vaistus. 

Imunosupresantai
1962 metais buvo atlikta pirmoji 

sėkminga kadaverinio (iš mirusio 
žmogaus paimto) inksto transplan-
tacijos operacija toje pačioje „Peter 
Bent Brigham” ligoninėje Bostone. 
Ligonis gavo naujus vaistus – imu-
nosupresantus „Azatiopriną” ir gy-
veno 21 mėnesį. Būtent imuniteto, 
tiksliau įsodinto svetimo organo at-
metimo reakcijų, valdymas buvo ir 
išlieka vienu didžiausių transplanta-
cijos iššūkių.

laparoskopija
Paskutiniame praėjusio amžiaus 

dešimtmetyje įvyko esminis chi-
rurgijos šuolis, pradėjus daryti la-
paroskopines operacijas. Tai yra 
ilgus pjūvius pakeičiant keliomis 
„skylutėmis“. Taip sukeliama ma-
žiau skausmo pacientui, sutrumpėja 
gulėjimo ligoninėje laikas, greičiau 
grįžtama į normalų gyvenimą. Tai 
prisidėjo prie gyvų donorų skaičiaus 
augimo užsienyje, tikėkimės, taip 
bus ir Lietuvoje.

Nauji inkstų 
transplantacijos metodai
(Parengta pagal 2012 m. 
spalio 2 d. Santariškių klinikų 
(VUL SK) pranešimą www.santa.lt)

Vilniaus universiteto ligoninės 
Santariškių klinikų inkstų transplan-
tacijos specialistų komanda pradėjo 
taikyti naują inkstų transplantacijos 
metodą tiems, kuriems anksčiau trans-
plantacijos buvo neįmanomos. Šis 
metodas suteiks galimybę pacientams 
priimti ne tik kitos kraujo grupės, bet 
ir kito tipo organus. Santariškių klini-

kos – vienintelė įstaiga ne tik Lietuvo-
je, bet ir Baltijos šalyse bei buvusioje 
Rytų Europoje, kuri gali pasiūlyti šią 
procedūrą. Mayo klinika yra vienas 
iš trijų medicinos centrų Jungtinėse 
Amerikos Valstijose (JAV), kur yra 
atliekamos tokio tipo operacijos.

Šis pažangus metodas, vadinamas 
teigiamos kryžminės reakcijos trans-
plantacija, žymiai sumažina organo 
atmetimo tikimybę pacientams su 
padidėjusiu antikūnų kiekiu kraujyje. 
Anksčiau šių antikūnų padidėjimas 
lemdavo persodinto organo atmetimo 
reakciją, todėl tokios operacijos nebu-
vo atliekamos. 

Apie 100 laukiančiųjų inksto trans-
plantacijos turi padidėjusį antikū-
nų kiekį. „Šiems žmonėms iki šiol 
vienintelis gydymas buvo dializė“, 
- teigia VUL SK Nefrologijos centro 
direktorius, gydytojas – nefrologas 
doc. Marius Miglinas. Pasak jo, buvo 
mažai vilties, kad tokie pacientai kada 
nors bus transplantuojami.

Prieš atliekant teigiamos kryžmi-
nės reakcijos transplantaciją pacientui 
VUL SK Hematologijos, onkologijos 
ir transfuziologijos centre yra taikoma 
į dializę panaši procedūra, vadinama 
imunosorbcija. Centro vadovas prof. 
Laimonas Griškevičius pasakoja, kad 
tokios procedūros metu yra pašali-
nami antikūniai, sukeliantys audinių 
atmetimo reakciją. „Atmetimo rizika 
sumažinama pridedant naujų vaistų, 
kurie sustabdo ląsteles, gaminančias 
antikūnus. Kartais tenka šalinti net 
paciento blužnį, atsakingą už antikūnų 
gamybą“,- sako prof. L.Griškevičius.

Teigiamos kryžminės reakcijos 
procesas yra panašus į ABO nesuderi-
namų kraujo grupių gyvo donoro inks-
to transplantaciją – kitą pažangų trans-
plantacijos metodą (apie jį skaitykite 
toliau - gyd. E. Brazdžiūtės parengtą 
informaciją).

„Pradėję taikyti teigiamos kryž-
minės reakcijos transplantacijas, mes 
žengiame žingsnį pirmyn, suteikdami 
galimybę pacientams ne tik priimti ki-
tas kraujo grupes, bet ir kito tipo audi-
nius,“- sako doc. M. Miglinas.

„Rezultatai bei atsigavimo po ope-
racijos trukmė esant teigiamai kryž-
minei reakcijai ir ABO nesuderinamų 
kraujo grupių transplantacijai yra pa-
naši į kitas gyvo donoro inksto trans-
plantacijas, - teigia doc. M. Miglinas. 
– Tai  puiki žinia, ypač pacientams su 
teigiama kryžmine reakcija. Anksčiau 
jie net neturėjo galimybės transplanta-
cijai“.

Gyvo donoro inksto transplantacija 
turi daug privalumų: trumpesnis orga-
no laukimo laikas, inkstai gali būti iš-
tiriami prieš transplantaciją, dažniau-
siai jie pradeda veikti iš karto. Tuo 

tarpu iš mirusio žmogaus – užtrunka 
keletą savaičių, be to, gyvo donoro 
inkstai veikia ilgesnį laiką nei miru-
sio žmogaus.

„Mes tikimės panaudoti tai, ką įsi-
savinome, kad suteiktume galimybę 
sutrumpinti donorinio organo lauki-
mo laiką arba sulaukti donorinio inks-
to tiems pacientams, kuriems įprastos 
inkstų transplantacijos negalimos,“ – 
viliasi doc. M. Miglinas.

Nesuderinamų kraujo 
grupių inksto transplantacija
Parengė gyd. Ernesta Brazdžiūtė

Lietuvoje inksto transplantacijos 
atliekamos jau daugiau kaip 40 metų, 
tai daro Kauno sveikatos mokslų uni-
versiteto klinikos ir Vilniaus universi-
tetinės ligoninės Santariškių klinikos. 
Dažniausiai persodinamas mirusio 
donoro inkstas, tačiau tokių donorų 
per metus būna iki 40, o laukiančiųjų 
inksto transplantacijos sąraše yra dau-
giau kaip 200. Todėl ypač svarbi gyvų 
žmonių donorystė, kai sergančiajam 
inkstą dovanoja giminaitis (brolis, se-
suo, motina, tėvas, dėdė, teta, pusbrolis 
ar pusseserė) arba sutuoktinis – tuomet 
inksto nereikia taip ilgai laukti, sude-
rinamumas būna geresnis ir toks inks-
tas veikia ilgiau. Anksčiau tokią do-
norystę ribojo paciento ir jo artimojo, 
norinčio padovanoti inkstą, skirtingos 
kraujo grupės, tačiau 2010 m. šis bar-
jeras įveiktas – Vilniaus universiteto 
ligoninės Santariškių klinikose atlik-
ta pirmoji Lietuvoje ir Rytų Europoje 
skirtingos kraujo grupės inksto trans-
plantacija, kai 36 m. moteriai, kurios 
kraujo grupė A (II), persodintas jos 
mamos AB (IV) kraujo grupės inkstas. 
Esant šiam imunologiniam barjerui – 
nesuderinamoms kraujo grupėms – iki 
2013 m. Santariškių klinikose atliktos 
jau 5 inksto persodinimo operacijos, 
visos sėkmingos. 

Pasaulyje inksto transplantacija iš 
nesuderinamos kraujo grupės donorų 
atliekamos nuo 1981 m. Prieš trans-
plantaciją donoras ir recipientas išti-
riami, ar neserga infekcine, onkologi-
ne liga, donoras – lėtine liga, galinčia 
pabloginti jo sveikatą po inksto paša-
linimo, taip pat nustatomas imunolo-
ginis suderinamumas. Nesuderinamos 
kraujo grupės inksto transplantacija 
ypatinga tuo, kad prieš operaciją būti-
nas specialus recipiento (inksto trans-
plantacijos laukiančio paciento) pa-
ruošimas – jo kraujas specialiu aparatu 
išvalomas nuo antikūnių prieš donoro 
kraujo grupės antigenus – atliekama 
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ARTIMAS ŽMOGUS NORI 
BŪTI MANO INKSTO 
DONORU. KĄ DARYTI 
– NUO KO PRADĖTI? 
Į klausimus atsako Santariškių 
konsultacijų poliklinikos vyr. 
ordinatorė, gyd. nefrologė 
LORETA VAREIKIENĖ

Kokie reikalavimai keliami do-
noro sveikatai?

Donoras turi būti sveikas ir norė-
ti padovanoti savo inkstą artimam 
žmogui. Dabar jau nebesvarbu krau-
jo grupė, nes galima transplantacija, 
turint skirtingas kraujo grupes. Kar-
tais žmonės mano, kad negali būti 
donorais, nes sirgo gelta, bet tam 
tikrais atvejais tai nėra  kliūtis (pvz. 
persirgus hepatitu A, taip pat, kai ku-
riais atvejais, ir  hepatitu B). Aišku, 
tikrai netinkami ŽIV infekuoti as-
menys arba dar galutinai nepasveikę 
onkologiniai ligoniai. Bet, pavyz-
džiui, aukštas kraujo spaudimas, kurį 
galima koreguoti vaistais, nėra ab-
soliuti kontraindikacija donorystei. 
Žodžiu, kiekvienu konkrečiu atveju 
viską lems donorui atliekamų tyrimų 
rezultatai, kuriuos įvertins gydytojų 
grupė - konsiliumas. Pirminė sąlyga 
paprasta: žmogus jaučiasi sveikas ir 
nori būti donoru.

Kur kreiptis?
1. Pirmiausia reikia kreiptis į 

savo šeimos gydytoją arba į reci-
piento dializės gydytoją ir infor-
muoti jį, kad norėtumėte inksto 
transplantacijos. Siuntime gydytojas 
įrašo diagnozę: „Inksto donoras“, 
kitoje pusėje nurodo siuntimo prie-
žastį: „Žmogus nori dovanoti savo 
inkstą ... (įvardijama kam, pvz. du-
krai). Siunčiamas konsultacijai dėl 
galimybės tapti inksto donoru“. Jei-
gu žmogus siuntimo neturės, tuomet 
reikės mokėti ir už konsultaciją, ir 

už visus būtinus atlikti tyrimus.
2. Taigi, gaunate siuntimą ir tada-

registruojatės Santariškių konsultaci-
nėje poliklinikoje pas nefrologą– t. y. 
loretą vareikienę 
tel.  8 5 250 1876, 
mob. 8 687 29787, 
Sigitą Anisko 
tel.8 5 250 1876, 
mob. 8694 15414.

3. Paskirtu laiku būsimas dono-
ras KARTU su savo recipientu at-
vyksta į Santariškių konsultacinės 
poliklinikos (adresas: Santariškių 
g. 2, LT-08661 Vilnius) 308 kabine-
tą (dirba gyd. L.Vareikienė) ar 320 
kab. (dirba gyd. S. Anisko).  Čia bū-
simas donoras užpildo sutikimą, kad 
iš jo gyvam esant būtų galima paim-
ti inkstą, tuomet paimamas kraujas 
imunologiniams, virusologiniams, 
kitiems audinių atitikimą atspindin-
tiems tyrimams. Rytojaus dieną pa-
cientas telefonu sužino tyrimų rezul-
tatus. Jei transplantacija pagal tuos 
kriterijus galima, tuomet suderinamas 
kitas tyrimų planas. Pagal šių tyrimų 
rezultatus bus sprendžiama ar galima 
iš to donoro paimti inkstą, t.y. ar jis 
tikrai yra sveikas, ir ar jam nebus pa-
daryta žala, jei minėtas organas bus 
paimtas.

Kokius tyrimus turės atlikti po-
tencialus donoras? Kas tuos tyri-
mus paskirs?

 Potencialiam donorui reikia atlikti 
daug tyrimų. Štai jų apžvalga:

 Tyrimus paskirs konsultuojantis 
nefrologas. Būsimam donorui nerei-
kia dėl to rūpintis – viskas bus aiškiai 
nurodyta. 

Kiek tyrimai kainuos? 
Turint siuntimą, tyrimai yra nemo-

kami. Kartais kai kurių nemokamų ty-
rimų tenka palaukti. Tada, norint juos 
atlikti greičiau ir jei leidžia galimy-
bės, galima atlikti mokamus tyrimus.

Kur tyrimai atliekami?
Tyrimams reikia kelių dienų. Jei-

gu būsimas donoras yra iš Vilniaus, 
tyrimai atliekami Santariškėse. Jeigu 
žmogui patogiau tyrimus atlikti, tar-
kime, Klaipėdoje ar kitame mieste, 
sudaromos sąlygos juos atlikti kitose 
gydymo įstaigose.

Kiek laiko reikia laukti trans-
plantacijos operacijos?

Transplantacijos operacijos iš gyvo 
donoro atliekamos be eilės. Laukti 
reikia tik tiek, kiek trunka:

1) visi reikalingi tyrimai (tam gali 
prireikti nuo 2 savaičių iki 1 mėne-
sio),

2) recipiento parengimas: jeigu re-
cipiento ir donoro kraujo grupės yra 

imunosorbcija arba plazmaferezė. 
Santariškių klinikose atliekama mo-
derni imunosorbcijos procedūra, ku-
rios metu paciento kraujas leidžiamas 
per specialius filtrus, kurie sulaiko 
antikūnius prieš donoro kraujo gru-
pę. Ruošiantis nesuderinamos kraujo 
grupės inksto transplantacijai, atlieka-
mos 4-5, o prireikus ir daugiau imu-
nosorbcijos procedūrų, po kiekvienos 
iš jų nustatomas recipiento organizme 
likusių antikūnių prieš kitą kraujo gru-
pę kiekis. Kartais gali prireikti ir plaz-
maferezės procedūrų. Sumažinus anti-

kūnų kiekį iki saugaus transplantacijai 
lygio, atliekama inksto persodinimo 
operacija. Prieš transplantaciją taip 
pat lašinami specialūs vaistai (rituk-
simabas), slopinantys naujų antikūnių 
susidarymą, taip pat pradedami gerti 
įprasti imunitetą slopinantys vaistai. 

Toliau gydymas panašus kaip ir su-
derinamos kraujo grupės inksto trans-
plantacijos atveju – reikia vartoti tuos 
pačius imunitetą slopinančius vaistus, 
reguliariai tikrinti jų koncentraciją 
kraujyje bei biocheminius inkstų vei-
klą atspindinčius rodiklius ir po 3, 6, 

12 mėn. nuo transplantacijos atvykti 
į ligoninę atlikti protokolinę inksto 
biopsiją – šis tyrimas leidžia anksčiau 
nustatyti pažeidimą transplantuotame 
inkste ir laiku užkirsti kelią jo funkci-
jos blogėjimui.

Pasaulio mokslinių tyrimų duo-
menimis, tinkamai paruošus nesude-
rinamos kraujo grupės inksto trans-
plantacijai recipientą, persodinto 
inksto veikimo laikas, transplantaci-
jos sėkmingumas yra toks kaip ir su-
derinamos kraujo grupės transplan-
tacijos atveju. 



NefroINfo 13
nesuderinamos, recipientas yra spe-
cialiai ruošiamas transplantacijai – 
sulašinami specialūs vaistai, žmogus 
išleidžiamas į namus, o po 2 savaičių 
vėl ligoninėje atliekamos imunosorb-
cijos – t. y. antikūnių pašalinimas iš 
kraujo (šis pasirengimas gali užtrukti 
nuo 1 iki 1,5 mėnesio);

3) naujai atsiradusių nedidelių 
negalavimų (pvz. slogos ar kokios 
skrandžio opos) gydymas.

Transplantacijos operacija pa-
skirta. Kiek laiko donorui reikia gu-
lėti ligoninėje? 

Transplantacijos operacijos papras-
tai atliekamos trečiadieniais, tai do-
noras ir recipientas guldomi į ligoni-
nę pirmadienį. Po operacijos donorui 
ligoninėje paprastai reikia gulėti 7-10 
dienų. 

Ar reikia pasiimti atostogų, ar do-
noras gauna nedarbingumo lapelį?

Atostogų imti nereikės, donoras 
gaus nedarbingumo lapelį laikui, kurį 
gulės ligoninėje ir dar mėnesiui svei-
katos atstatymui.

Kiek iš viso dienų donoras nega-
lės eiti į darbą?

Viskas priklauso nuo donoro savi-
jautos ir jo darbo pobūdžio. Paprastai 

rekomenduojama mėnesį po opera-
cijos vengti didesnio krūvio ir tiek 
laiko žmogui pakanka visiškai atgau-
ti jėgas. Būna žmonių, kurie išeina 
į darbą tik grįžę iš ligoninės, bet dėl 
pjūvio yra pooperacinės išvaržos rizi-
ka ir dėl to nepatartina kilnoti didelių 
svorių. 

Kaip reikia pasiruošti operacijai? 
Svarbiausia moralinis nusiteiki-

mas  operacijai  – tikėkite tuo,  ką da-
rote! Reikia pasiimti asmens higienos 
priemones, pižamą, chalatą, kitus dra-
bužius, su kuriais vaikščiosite ligoni-
nėje. Jokių vaistų ar tvarsliavos pirkti 
nereikia. Donoras į ligoninę turi at-
vykti sveikas ir gerai nusiteikęs.

Ar donorui po operacijos reikia 
lankytis pas gydytoją, sekti savo 
sveikatos būklę?

Iš principo tai nėra būtina, bet San-
tariškių klinikose nusistovėjusi prak-
tika globoti gyvąjį donorą. Jis turėtų 
pasirodyti nefrologui (pvz. gyd. Va-
reikienei): 

• praėjus 2 savaitėms po išrašymo 
iš ligoninės; 

• po 1 mėnesio – šį kartą KARTU 
su savo recipientu, nes reikia atlikti 
pastarojo kraujo tyrimus dėl atmetimo 

reakcijų;
• tada po 3 mėnesių;
• tada po 6 mėnesių;
• tada donoras gali atvykti pasiti-

krinti sveikatą 1 kartą per metus, nors 
jo savijauta ir puiki;

• bet kuriuo metu, jei donoras pa-
sijunta blogai – susiskambina  su jį 
konsultavusiu nefrologu ir jam paski-
riama konsultacija.

gydytojos patarimai būsimam 
inksto donorui:

Dar norėčiau pridurti, kad amžius 
neriboja gyvosios donorystės galimy-
bių. Mūsų praktikoje vyriausia dono-
rė buvo 82 metų,  kurios dovanotas  
inkstas funkcionavo  5 metus ir būtų 
galėjęs dirbti ir toliau, jei ne recipien-
to žalingi įpročiai.

Taip kad reikia nagrinėti KIE-
KVIENĄ konkretų atvejį, jeigu tik 
žmogus nori dovanoti inkstą. Kaž-
kokie nedideli negalavimai, kuriuos 
galima išgydyti, ar praeityje atliktos 
operacijos, jei žmogus po jų pasveiko, 
neužkerta kelio tapti inksto donoru. 
Leiskite tai kompetentingai nuspręsti 
gydytojams ir jeigu tik yra galimybė, 
reikia ją išnaudoti.

KAIP PATEKTI Į RECIPIEN-
TŲ (T. Y. LAUKIANČIŲJŲ 
TRANSPLANTACIJOS) 
SĄRAŠĄ? 
Į klausimus atsako Kauno sveika-
tos mokslų universiteto ligoninės 
Kauno klinikų transplantacijos 
koordinatorė, gydytoja nefrologė 
SONDRA KYBARTIENĖ

niekas iš artimųjų kol kas neap-
sisprendė būti  inksto donoru, bet 
aš labai norėčiau inksto transplan-
tacijos. Kaip patekti į laukiančių 
inkstų transplantacijos (recipien-
tų) sąrašą? Ar galiu tai padaryti 
savarankiškai? Į kokį gydytoją 
kreiptis?

Apie tai, ar Jums galima atlik-
ti inkstų transplantaciją, sprendžia 
Jūsų dializėje dirbantis gydytojas ir 
transplantacijos centre konsultuojan-
tis nefrologas. Pradėjus gydymą pla-
ninėmis hemodializės procedūromis 
(HD), dializės įstaigoje dirbantis 
nefrologas atlieka būtiniausius ty-
rimus. Jei pacientas neserga ryškiu 
širdies, plaučių ar kitų organų nepa-
kankamumu, nėra aktyvių infekcijų 
ar kitų kontraindikacijų inkstų trans-
plantacijai, pacientas yra nukreipia-

mas nefrologo konsultacijai į Kauno 
ar Vilniaus transplantacijos centrą. 
Pagal atnaujintą Sveikatos apsaugos 
ministro įsakymą, paciento įtrauki-
mas į recipientų sąrašą sprendžiamas 
konsiliume.

Savarankiškai pacientas negali 
nuspręsti, ar jis yra tinkamas trans-
plantacijai, ar ne. Tačiau dializėje 
dirbantis gydytojas visada atsiklau-
sia paciento, ar jis sutinka inksto 
transplantacijai. Jei pacientas neno-
ri, kad jam būtų transplantuojamas 
inkstas, jis nebus traukiamas į reci-
pientų sąrašus.

Ar reikės atlikti papildomus tyri-
mus? Kokius ir kur? Kiek tai kai-
nuos?

Prieš įtraukimą į recipientų sąrašą, 
pacientui yra atliekami papildomi 
tyrimai pagal urologo, kardiologo, 
otorinolaringologo rekomendacijas. 
Dalis šių tyrimų yra privalomi vi-
siems būsimiems recipientams, jie 
yra numatyti Sveikatos apsaugos mi-
nistro įsakymu, dėl kitų tyrimų atli-
kimo (pavyzdžiui, širdies koronaro-
grafijos) sprendžiama individualiai. 

Kur ir kokius tyrimus pacientui 
reikia atlikti, nurodys dializės centre 
dirbantis gydytojas ir transplantaci-
jos centre konsultuojantis nefrologas 
ar kitas specialistas. Visi tyrimai ir 
konsultacijos pacientui yra nemoka-
mos.

Ar gausiu kokį nors įrašymo į 
recipientų sąrašą patvirtinimą?

Konsultuojantis transplantacijos 
centro nefrologas, įtraukęs pacientą į 
recipientų sąrašą, duoda išrašą (for-
ma 27/a). Šį išrašą pacientas turi per-
duoti savo dializės gydytojui. Išraše 
parašyta, kad pacientas yra įtrauktas 
į laukiančiųjų inksto persodinimo 
operacijos sąrašą.

Kiek laiko reikės laukti trans-
plantacijos?

Atsiradus donorui, yra nustato-
mas jo audinių tipas. Sudaromas 
tos kraujo grupės recipientų sąrašas, 
kurių audinių tipas yra artimiausias 
donorui, todėl laukimo laikas yra 
labai skirtingas. Laukimo laikas ne-
priklauso nuo to, kada pacientas yra 
įtrauktas į recipientų sąrašus. Vidu-
tinis laukimo laikas Lietuvoje – 3,5 
metų.

Ar galiu būti išbrauktas iš reci-
pientų sąrašo? Ką daryti, kad taip 
nenutiktų?

Pacientas gali būti išbrauktas iš 
recipientų sąrašo jei jam diagno-
zuojamas vėžinis susirgimas, nuola-
tos yra aktyvi infekcija ar išsivysto 
sunkus širdies, plaučių, kepenų ne-
pakankamumas. Atnaujinant Svei-
katos apsaugos ministro įsakymą, 
yra svarstoma, ar nebūtų tikslinga iš 
sąrašo pašalinti pacientus, kurie ke-
letą kartų atsisako atvykti transplan-
tacijai.

Kokie tyrimai yra svarbūs ir ko-
kie turi būti jų rezultatai, kad bū-
čiau tinkamas transplantacijai?
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NACIONALINIS 
TRANSPLANTACIJOS 
BIURAS
Atsakymus į klausimus parengė 
Komunikacijos skyriaus vedėja 
RASA PEKARSKIENĖ

Kas yra nacionalinis transplan-
tacijos biuras, ką jis veikia?

Nacionalinis transplantacijos 
biuras prie Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos – įstaiga, kuri koordi-
nuoja, kontroliuoja donorystės ir 
transplantacijos procesą, jai suteik-
ta tikrinimo funkcija – tikrinti au-
dinių bankus, donorines ligonines, 
transplantacijos centrus. Įstaigoje 
dirba 8 donorystės koordinatoriai, 
kurie yra tarsi jungtis tarp donori-
nių ligoninių, recipiento (paciento, 
laukiančio transplantacijos) ir trans-
plantacijos centrų. Nacionaliniame 
transplantacijos biure neatliekamos 
transplantacijos ar kitos medicininės 
procedūros. Čia dirbama su doku-
mentais ir informacija. Donorystės 
ir transplantacijos procesas griežtai 
reglamentuotas – vadovaujamasi 
transplantacijos įstatymu, perkelia-
ma Europos Sąjungos direktyva, ren-
giami donorinių organų aprašai, ini-
cijuojami teisės aktai – skaidrumas 
šioje srityje yra būtinas, nes kalbama 
apie žmogaus gyvybės gelbėjimą, at-
liekant sudėtingas operacijas.

gal truputį plačiau apie dono-
rystės koordinavimą?

Visą donorystės procesą koordi-
nuoja donorystės koordinatorius. Jis 
priima žinią iš intensyviosios tera-
pijos ir reanimacijos skyriaus gy-
dytojų apie potencialų donorą. Pati-
krina, ar šis potencialus donoras yra 
donorų registre. Jeigu nėra, tuomet 
kalbasi su artimaisiais dėl sutikimo 
dovanoti organus transplantacijai. 
Koordinatorius visą tą laiką palaiko 
ryšį tarp gydytojų komandos, kurie 

ekpslantuos (t.y. paims donorinius 
organus), ir tarp gydytojų, kurie at-
liks persodinimus recipientams. Dar 
vienas svarbus donorystės koordina-
vimo etapas – recipientų atranka iš 
sąrašo (kuriame jie surašyti pagal 
ligos sunkumą ir laukimo laiką). Kai 
donoras yra toliau nuo transplanta-
cijos centrų nutolusioje ligoninėje, 
ir donorinius organus reikia trans-
portuoti į Vilniaus ar Kauno trans-
plantacijos centrą, donorystės koor-
dinatorius yra taip pat jungiamoji 
grandis, organizuojanti donorinio 
organo pergabenimą – susisiekia 
ir palaiko ryšį su policijos, greito-
sios pagalbos ekipažais, taip pat su 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
(VSAT) ir Krašto apsaugos minis-
terijos (KAM) sraigtasparnių įgulo-
mis.

Kokią dar Transplantacijos biu-
ro veiklos kryptį išskirtumėte?

Nacionalinis transplantacijos biu-
ras organizuoja informavimo – vie-
šinimo akcijas visuomenei. Jų metu 
pateikiama išsamios informacijos 
apie donorystę ir transplantaciją, 
taip pat galima pasirašyti sutikimą 
donoro kortelei gauti. Biuro atstovai 
dalyvauja ir kitų įstaigų organizuo-
jamose viešinimo akcijose, konfe-
rencijose, apvalaus stalo diskusijose 
kartu su Sveikatos apsaugos ministe-
rija, Lietuvos asociacija „Gyvastis“, 
Nacionaliniu kraujo centru ir kt. 

Visuomenė informuojama skaitant 
paskaitas apie organų donorystę ir 
transplantaciją – studentams, moky-
klų ir gimnazijų moksleiviams, įs-
taigų ir organizacijų darbuotojams. 
Informacijos apie donorystę ir trans-
plantaciją galima rasti biuro interne-
to svetainėje www.transplantacija.
lt. Čia taip pat laukiama klausimų ir 
komentarų. 

Paminėjote donoro kortelę, gal 
galėtumėte papasakoti apie tai pla-
čiau?

Pritarti donorystei – reiškia gali-
mybę po mirties tapti organų donoru 
(ar organai bus panaudoti transplan-
tacijai, bus tiriama po smegenų mir-
ties). Tai gali nutarti pats žmogus, 
pasirašęs sutikimą donorystei, tai yra 
turėdamas donoro kortelę. Tai teisiš-
kas patvirtinimas, kad jos turėtojas 
savanoriškai ir neatlygintinai sutin-
ka po savo mirties dovanoti organus 
ir (ar) audinius transplantacijai. Kor-
telė liudija, kad asmuo yra įtrauktas į 
Žmogaus audinių, ląstelių ir organų 
donorų bei recipientų registrą. Po 
asmens mirties artimieji bus infor-
muoti apie žmogaus valią. Labai 
svarbu ne tik apsispręsti pačiam, bet 
ir pasikalbėti apie savo sprendimą 
su artimaisiais. Jeigu žmogus nėra 
išreiškęs apsisprendimo dėl orga-
nų donorystės, dėl mirusio artimojo 
organų dovanojimo transplantacijai 
turi apsispręsti giminaičiai. Donoro 

Dėl tinkamumo transplantacijai 
yra atliekama nemažai tyrimų, ku-
rių rezultatus interpretuoja (vertina) 
konsultuojantis nefrologas trans-
plantacijos centre ir dializėje dirban-
tis gydytojas.

Kaip turiu pasirengti transplan-
tacijai?

Pacientas, laukiantis inksto trans-
plantacijos privalo laikytis gydančio 
gydytojo rekomendacijų, reguliariai 
lankytis pas stomatologą gydant pa-
žeistus dantis. Apie savo sveikatos 
pasikeitimus, būtina kuo skubiau in-
formuoti savo gydantį gydytoją, kad 

kuo skubiau būtų atlikti reikalingi 
tyrimai bei paskirtas reikalingas gy-
dymas.

Ar galiu pasirinkti ligoninę, kur 
bus atliekama transplantacija? 
Kaip tai padaryti?

Pagal Lietuvoje galiojančią tvar-
ką, pacientas, laukiantis inksto 
transplantacijos, privalo vykti į tą 
ligoninę, kur yra donorinis inkstas. 
Pacientas negali rinktis, kuriame 
centre jam bus atlikta transplantaci-
ja.

gydytojos patarimai recipientui, 
laukiančiam transplantacijos:

Pacientas, laukiantis inksto trans-
plantacijos, turi kuo glaudžiau ben-
drauti su gydančiu dializėje gydy-
toju, aptarti su juo visus iškilusius 
neaiškumus, informuoti apie visus 
savo sveikatos pasikeitimus. Tai leis 
gydytojui skirti geriausią gydymą, 
laiku spręsti atsiradusias problemas 
ir atlikti reikalingus tyrimus.

PASTABA. Transplantacijos iš 
gyvo donoro šiuo metu atliekamos 
tik VUL Santariškių klinikose.
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kortelę gali gauti kiekvienas veiks-
nus Lietuvos pilietis, ne jaunes-
nis kaip 18 metų. Sutikimą donoro 
kortelei gauti galima pasirašyti bet 
kurioje asmens sveikatos priežiūros 
įstaigoje. Taip pat pritarimą organų 
donorystei galima išreikšti atvykus 
į Nacionalinį transplantacijos biurą 
prie Sveikatos apsaugos ministeri-
jos, Santariškių g. 2, Vilnius. Suti-
kimą donoro kortelei gauti galima 
pasirašyti ir organizuojamų akcijų 
metu, Nacionaliniam transplanta-
cijos biurui dalyvaujant įvairiuose 
sveikatinimo renginiuose. Biuras 
bendradarbiauja su visuomeninėmis 
organizacijomis („Gyvastis“, Naci-
onalinė donorų asociacija), kurios 
aktyviai skleidžia informaciją apie 
organų donorystę, organizuoja akci-
jas, kurių metu pasirašyti sutikimai 
donoro kortelei gauti yra siunčiami 
registruoti į Nacionalinį transplanta-
cijos biurą. Jei asmuo įteisino savo 
poziciją dėl donorystės, medicini-
niai duomenys dėl organų tinkamu-
mo transplantacijai bus nustatomi 
tik po donoro mirties. 2012 m. pa-
baigoje registre buvo užregistruotos 
16 533 donoro kortelės.

Kokios transplantacijos atlieka-
mos lietuvoje?

Lietuvoje yra atliekamos organų, 
audinių ir organų kompleksų trans-
plantacijos: širdies, plaučių, inksto, 
kepenų,  širdies–plaučių komplekso, 

kasos–inksto komplekso, ragenų, 
kaulų čiulpų, kaulinio audinio trans-
plantacijos.

Ar gali ligonis, kuriam persodin-
tas donorinis organas, padėkoti do-
noro artimiesiems?

Donoro artimieji ir recipientas 
gali bendrauti – rašyti laiškus. Su-
sirašinėjimą kontroliuoja Naciona-
linis transplantacijos biuras ir tas 
susirašinėjimas yra anonimiškas 
(laiškuose negali būti minimi var-
dai, pavardės, adresai ir kita tapaty-
bę galinti išduoti informacija). Laiš-
kuose donoro artimieji dažniausiai 
klausia, kaip jaučiasi transplantuo-
tas žmogus, pasakoja, koks buvo jų 
velionis giminaitis. Recipientas ar 
jo artimieji dėkoja už apsisprendimą 
donorystės naudai tokią sunkią aki-
mirką ir suteiktą galimybę gyventi.

Ar gali ligonis kreipti į Trans-
plantacijos biurą, jei nori, kad jam 
būtų atlikta transplantacija?

Ne. Vilniaus arba Kauno trans-
plantacijos centro gydytojų kon-
siliumas, įvertinęs ligonio būklę, 
sprendžia, ar galima jį įtraukti į 
transplantacijos laukiančiųjų (reci-
pientų) sąrašą. Jeigu nusprendžiama 
ligonį įtraukti į šį sąrašą, duomenys 
apie ligonį teikiami Nacionaliniam 
transplantacijos biurui.

Kada galima gyvoji donorystė?
Norint išvengti įprastinio trans-

plantacijos laukimo ir dializės 

komplikacijų, galima ryžtis gyvajai 
organų donorystei. Lietuvoje or-
ganą (inkstą arba dalį kepenų) gali 
dovanoti artimi giminaičiai. Jei-
gu imunologinis suderinamumas 
geras, donoru gali būti ir vienas iš 
sutuoktinių. Yra dvi gyvosios inks-
tų donorystės rūšys – transplantacija 
esant suderinamai ir nesuderinamai 
kraujo grupei. Prieš transplantaciją 
žmogui, kuris nusprendė padovanoti 
savo inkstą, yra atliekami išsamūs 
tyrimai, nustačius bent menkiausią 
riziką, operacija nebus atliekama. 
Inksto ar dalies kepenų dovanojimas 
kitam yra nežalingas, nes organiz-
mas puikiai veikia ir su vienu inks-
tu, o kepenys regeneruoja.

Patarimai recipientui
Mokslininkai suskaičiavo, kad 

žmogaus sveikatos būklė nuo svei-
katos apsaugos sistemos tepriklauso 
10 procentų, o didžioji dalis priklau-
so nuo paties žmogaus gyvenimo 
būdo, sąlygų ir aplinkos. Tai ypač 
aktualu, kai kalbame apie recipientą 
– žmogų, laukiantį transplantacijos 
ir jau transplantuotą. Laiku atlikti ty-
rimus, nenumoti ranka į atsirandan-
čius sveikatos pokyčius, reguliariai 
tikrinti sveikatą – tai pagrindiniai 
dalykai, kuriuos turi atlikti visi reci-
pientai. Po transplantacijos žmogus 
turi saugoti ne tik save, bet ir dova-
notą organą, gelbstintį jo gyvybę.

ŠEIMOS NARIŲ VAIDMUO, 
KAI MYLIMAS ŽMOGUS 
SERGA SUNKIA INKSTŲ LIGA

Šis straipsnis skirtas šeimos na-
riams. Jūsų vaidmuo yra labai svar-
bus, padedant mylimam žmogui 
susitaikyti su sunkia liga ir išmokti 
su ja gyventi. Žmonės, kurių inkstai 
neveikia, nėra bejėgiai. Jeigu jie do-
misi savo liga, mankštinasi, laikosi 
gydytojų nurodymų ir yra pozity-
viai nusiteikę, tai gali ir toliau da-
ryti daugelį dalykų, kuriais užsiėmė 
prieš susirgdami. 

Kiekvienas ilgametis nefrologi-
nis ligonis žino, kad ši liga labai 
paveikia šeimą. Galima sakyti, kad 
ligonio galimybių ribos tampa šei-
mos galimybių ribomis. Todėl ir 
šeimai, taip pat kaip ligoniui, reikia 
laiko prisitaikyti ir išmokti gyventi 
su inkstų liga.

Visiškai normalu šioje situacijoje 
jausti nusivylimą, apmaudą, pyktį, 
atskirtį, kaltę, baimę ar bejėgiškumą. 
Pripažindami ir įvardydami savo 

jausmus lengviau juos suvaldysite.
Didžiulis iššūkis – išsiaiškin-

ti, kiek ir kokios pagalbos reikia 
jūsų mylimam žmogui. Dažnai mus 
drasko dvejopi jausmai: iš vienos 
pusės, norisi užtikrinti, kad ligonis 
laikytųsi paskirto gydymo, bet, iš 
kitos pusės, norisi, kad jis išliktų sa-
varankiškas. Šeimos kartais puola į 
kraštutinumus: neigia ligą – pamirš-
ta apie specialią mitybą ir skysčių 
vartojimo apribojimus arba globoja 

perdėtai. Atrasti balansą ne taip pa-
prasta.

Pats geriausias būdas padėti ser-
gančiam šeimos nariui - pasikalbėti 
apie tai su juo pačiu. Leiskite jam 
pasakyti, ko jam reikia, stebėkite li-
gonio siunčiamus signalus. Tai gali 
būti nelengva. Kai ligonis pradeda 
apsiprasti su savo liga, jo poreikiai 
ir reikalinga pagalba gali kisti. Rū-
pinkitės juo nuoširdžiai. Bėgant lai-
kui balansas nusistovės.

„Gyvasties“ organizuota vaikų ir jų tėvų konferencija
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Ilgainiui būtų geriausia skatin-

ti didesnį ligonio savarankiškumą. 
Inkstų liga negali būti priežastis 
nieko neveikti. Po pirmųjų kelių 
savaičių ar mėnesių, kai ligonio or-
ganizmas pradeda prisitaikyti prie 
gydymo, vertėtų suteikti jam po-
stūmį. Priminti dalykus, kuriuos jis 
ar ji mėgo prieš ligą, ir kuriais vėl 
galėtų užsiimti. Nefrologiniai ligo-
niai gali dirbti, atostogauti, žvejoti, 
dirbti sode, siūti ar megzti, skaityti, 
gaminti valgį, plauti indus, išnešti 
šiukšles ir daugybę kitų dalykų. Jei-
gu dėl ko nors abejojate, paklauskite 
gydytojo ar slaugytojos.

Jeigu vis ginčijatės dėl tų pačių 
dalykų arba negalite pasikalbėti apie 
tikrai svarbius dalykus, galbūt lai-
kas kreiptis pagalbos į šeimos kon-
sultantą, apsilankyti pas psichologą. 
Kai šeimoje atsiranda lėtine liga 
sergantis žmogus, tai didžiulis gyve-
nimo pokytis ir profesionalus patari-
mas galėtų padėti jį išgyventi.

Nuo jūsų požiūrio labai priklau-
sys inkstų liga sergančio ligonio 
požiūris į save. Sergančiam žmogui 
labai sunku išlaikyti pozityvų nusi-
teikimą, jei aplinkiniai nusiteikę pe-
simistiškai. Jau sukaupta pakanka-
mai daug žinių apie tai, kas padeda 
ligoniams gyventi normalų gyveni-
mą. Technologijos ir medicina taip 
pat nestovi vietoje. Daugybė inkstų 
liga sergančių pacientų toliau gyve-
na aktyviai, neatsisako saviraiškos, 
mėgaujasi gyvenimo teikiamomis 
galimybėmis. Tai prieinama ir jūsų 
šeimos nariui. Jūs galite padėti jam 
ar jai vėl užsiimti veikla, kuri teikė 
džiaugsmo prieš ligą.

Vis prisiminkite keturis toliau 
aprašytus dalykus – padrąsinimą, sa-
višvietą, fizinį lavinimąsi ir darbą - 
ir padėsite mylimam žmogui gyven-
ti geriau. (Tuo pačiu pagerės ir jūsų 
gyvenimas!)

Padrąsinimas
Padrąsinti galite įvairiais būdais. 

Paremkite morališkai, kai būna sun-
ku. Pasakykite, kad liga neturėtų už-

gožti visų šeimos gyvenimo aspek-
tų, kad gyvenimas tęsiasi. Stenkitės 
patys laikytis pozityvaus požiūrio, ir 
domėkitės, kaip susitvarko kiti ligo-
niai ir jų šeimos.

Kalbėkitės su kitais, didesnę pa-
tirtį turinčiais ligoniais ir jų šeimos 
nariais apie tai, kaip jiems pavyksta 
nugalėti kylančius sunkumus. Po-
kalbiai su šeimomis, išmokusiomis 
gyventi su inkstų liga ir nepraradu-
siomis gyvenimo džiaugsmo, tikrai 
gali labai pagelbėti. Pasidomėkite, 
kur yra artimiausias Lietuvos aso-
ciacijos „Gyvastis“ skyrius arba re-
gioninė organizacija, kur organizuo-
jami susitikimai, paskaitos, vasaros 
stovyklos, kita veikla. Jeigu jūs su-
kaupėte vertingos patirties, taip pat 
vertėtų ja pasidalinti ir padrąsinti ki-
tus. Kartais pagalba kitiems yra pati 
didžiausia pagalba sau, naujų jėgų 
šaltinis.

Savišvieta
Stenkitės kiek galima daugiau su-

žinoti apie inkstų ligą. Gyvybiškai 
svarbu žinoti, kas vyksta organizme.

Daugybės simptomų ir problemų 
galima išvengti, jei suprasite ligonio 
būklę. Kuo daugiau sužinosite apie 
inkstų ligą patys, tuo daugiau galė-
site padėti sužinoti savo mylimam 
žmogui ir visai šeimai. (Asociacija 
„Gyvastis“ yra išleidusi nemažai 
puikių švietėjiškų leidinių, organi-
zuoja įvairias paskaitas ir praktinius 
užsiėmimus pacientams ir šeimos 
nariams.)

Turite išmokti emociškai prisi-
taikyti prie ligos. Svarbu žinoti, kad 
pacientas ir šeimos nariai su lėtine 
liga susitaiko ir prie jos prisitaiko 
palaipsniui, kad šis procesas yra il-
gas. Reikia laiko. Be to, vis iškyla 
naujų problemų, kurias reikia spręs-
ti. Ieškodami sprendimų, naudokitės 
„Gyvasties“ teikiamomis galimy-
bėmis, daug medžiagos rasite ir in-
ternete, visų pirma svetainėje www.
donoras.lt.

Fizinis lavinimasis
Aptarkite su gydytoju, kokios fizi-

nio lavinimo formos būtų pačios tin-
kamiausios jūsų mylimam žmogui. 
Prie jo ar jos fizinio aktyvumo galite 
prisidėti siūlydami įvairius užsiė-
mimus gryname ore ar šeimynines 
pramogas, kurios atitiktų ligoniui 
patartiną fizinę veiklą. Galbūt kelis 
vakarus per savaitę po vakarienės 
galėtumėte visa šeima išeiti pasi-
vaikščioti, arba pažaisti kokį lengvą 
žaidimą parke. Gal tiktų plauki-
mas, lengvas bėgimas, šiaurietiškas 
vaikščiojimas, pasivažinėjimas dvi-
račiais – sąrašą galima tęsti ir tęsti.

Ir patys neapleiskite fizinio lavi-
nimo. Gera jūsų fizinė ir dvasinė sa-
vijauta taip pat labai svarbu!

Darbas
Darbas suteikia daug privalumų, 

įskaitant savigarbą, savarankiškumą, 
socialinį bendravimą ir pajamas.

Ne kiekvienas sergantis sunkia 
inkstų liga gali dirbti. Žmogus gali 
būti jau pensininkas. Kitas negali 
dirbti dėl sveikatos. Jeigu ligonis 
jūsų šeimoje dirbo prieš nustojant 
veikti inkstams, labai svarbu padrą-
sinti jį ar ją išlaikyti darbą, jei tai 
įmanoma. Geriausia galutinį spren-
dimą atidėti iki to laiko, kai organiz-
mas pripras prie paskirto gydymo.

Apibendrinimas
Sergančiajam prisitaikant prie 

naujų gyvenimo sąlygų, jūsų vai-
dmuo yra vienas iš svarbiausių. 
Turite teikti jam ar jai moralinę ir 
fizinę pagalbą. Bet stenkitės išlai-
kyti pusiausvyrą. Svarbu, kad gy-
ventumėte ir savo gyvenimą, turėtu-
mėte draugų, savo tikslų ir interesų. 
Gyvenimą apriboti vien tik ligonio 
globa ir jo interesais nėra sveika nei 
jam, nei jums. Turite atrasti būdą, 
kaip inkstų ligos gydymą įkompo-
nuoti į jūsų bendrą gyvenimą ir tuo 
pat metu neapleisti asmeniškai jums 
svarbiausių dalykų.

Jeigu jūsų mylimam žmogui ga-
lima atlikti transplantaciją, reikėtų 
apsvarstyti galimybę būti inksto do-
noru.

PO TRANSPLANTACIJOS
Po transplantacijos branginkite 

gautą dovaną – naująjį inkstą. Nuo 
šiol turite daug dėmesio skirti vais-
tams, mitybai ir sveikam gyvenimo 
būdui. Jūsų gyvenimas keičiasi ir tu-
rite išmokti tinkamai vartoti vaistus, 
stebėti savo organizmo reakcijas.

• Būkite aktyvus po transplantaci-
jos skiriamo gydymo dalyvis. Nuo 
šiol gydytojai reguliariai stebės jūsų 
transplantuoto organo ir viso jūsų 
organizmo būklę. Laboratoriniai ty-

„Gyvasties“ akcija „Gyvas inkstas“
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rimai yra neatskiriama žmogaus su 
persodintu inkstu gyvenimo dalis. 
Jeigu suprasite tų tyrimų esmę, bus 
lengviau vykdyti specialius gydyto-
jų nurodymus ir gauti patikimus re-
zultatus. Pasikalbėkite su transplan-
tacijos komanda, kokius rodiklius 
reikės nuolat stebėti, ką bus galima 
padaryti namuose ir dėl ko reikės 
lankytis transplantacijos centre ar 
kitoje sveikatos priežiūros įstaigoje.

• Sužinokite, ko galima tikėtis 
iš persodinto inksto atmetimą slo-
pinančių vaistų. Imunosupresantai 
– tai vaistai, kurie saugo, kad or-
ganizmas neatmestų transplantuoto 
organo ir po transplantacijos juos 
vartoti privaloma visą gyvenimą. Iš 
principo slopinama imuninė sistema 
gali lėčiau gintis nuo virusų ir bak-
terijų. Transplantuotas žmogus gali 
būti jautresnis infekcijoms, ypatin-
gai citomegalo virusui, ir gali būti 
sunkiau atsigauti po tam tikrų infek-
cijų ir ligų. Tai ypač pasakytina apie 
pirmuosius 6 mėnesius po transplan-
tacijos, bet šito negalima pamiršti ir 
vėliau. Sveikatą išsaugoti padės ligų 
ir traumų prevencija ir neatidėlioti-
nas gydymas, jei visgi susirgote.

• Būkite sveiki. Sveikas gyveni-
mo būdas ypatingai patartinas trans-
plantuotam žmogui, kaip, beje, kie-

kvienam žmogui. Neriebus maistas, 
reguliari fizinė veikla, nerūkymas 
(nes rūkymas ypatingai kenkia) pa-
dės užtikrinti jūsų naujojo inksto ir 
viso organizmo sveikatą. Pasitarkite 
su savo gydytoju ir susidarykite tin-
kamą valgiaraštį ir fizinių pratimų 
programą sveikimo laikotarpiui ir 
grįžimui į normalų gyvenimą. „Gy-
vastis“ nariai mielai pasidalins savo 
sukaupta patirtimi apie tinkamą mi-
tybą. (žr. „Gyvasties“ skyrių kontak-
tus ir www.donoras.lt )

• Fizinis lavinimasis. Dauguma 

žmonių jaučiasi nusilpę po bet ko-
kios operacijos. Transplantuotam 
žmogui reikia atsigauti ne tik po 
operacijos, bet ir po ligos, dėl kurios 
prireikė transplantacijos operacijos. 
Todėl pradžioje, tik grįžus į namus, 
mankšta ir raumenų įtempimas turi 
būti ribojami. Aptarkite su gydyto-
ju, kiek laiko prireiks atsigauti ir 
kokie fizinės veiklos apribojimai 
ar net draudimai taikomi šiam lai-
kotarpiui. Kai pradėsite jaustis ge-
riau, reguliari mankšta padės jums 
atgauti jėgas. Pradžioje galite greitai 
pavargti, todėl reikės daryti pertrau-
kėles. Palaipsniui vis daugiau laiko 
skirkite savo mėgstamai fizinei vei-
klai. Nepatartini tik ekstremalūs už-
siėmimai ir sportas susijęs su pilvo 
traumų rizika. Daugiau informaci-
jos ieškokite artimiausiuose „Nefro 
Info“ numeriuose.

Dalyvaukite transplantuotus žmo-
nes vienijančios asociacijos „Gy-
vastis“ veikloje. Čia rasite likimo 
draugų ir bendraminčių. Kartu bus 
lengviau išgyventi sunkumus, domė-
tis gydymo naujovėmis, kovoti už 
savo teises. Čia atrasite ir saviraiš-
kos galimybių – asociacijos veikla 
labai įvairi ir mes nuolat laukiame 
naujų narių. 

Europos transplantuotų žmonių 
žaidynėse

LAIŠKAI

Kalėdinė dovana 
– spektaklis  
Ilona Masaitienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“, 
Marijampolės skyriaus projektų 
vykdytoja

Marijampolės skyriaus ,,Gyvas-
ties“ nariai pasibaigus kalėdiniam 
šurmuliui sulaukė dar vienos dovanos. 
Gerbiamas LR Seimo narys Albinas 

Mitrulevičius Marijampolės skyriaus 
žmonėms padovanojo kvietimus į 
Marijampolės dramos teatre vykstantį 
spektaklį ,,Mūsų miestelis“. Visiems 
tai buvo malonus ir turiningas laiko 
praleidimas, pabuvimas kartu, paben-
dravimas, atsipalaidavimas nuo kas-
dieninių rūpesčių. Nuoširdžiai noriu 
padėkoti LR Seimo nariui Albinui 
Mitrulevičiui, kad prisimena mus ir 
mūsų nepamiršta,  taip pat dėkojame 
jo padėjėjui Karoliui Podolskiui, su 
kuriuo greitai randame bendrą kalbą ir 
visuomet malonu bendrauti. 

Alytuje Kalėdos 
– stebuklų metas  

Vida Bieliūnaitė, Alytaus apskrities 
ligonių, susijusių su organų perso-
dinimu, visuomeninės organizaci-
jos „Dalia“  pirmininkė

UAB ,,DIAVERUM“ kliniko-
je į svečius užsuko Kalėdų Senelis 
su dovanomis. Linksmai pasėdėję, 
atlikę labai painių Kalėdų Senelio 
žaidimų, kitais metais vėl lauksime 
Senelio sugrįžtant.

Dėkojame UAB ,,Diaverum“ gy-
dytojai D. Labukienei, administra-
torei E. Noruišienei ir visam medi-
cinos personalui už vaišes, linksmus 
žaidimus ir dovanas.
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Jubiliejinė jau dešimtoji 
klaipėdiečių Kalėdinė 
vakaronė  
Jūratė Zeigienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“, 
Klaipėdos skyriaus narė

Gražų, nors gal kiek ir šaltoką 
gruodžio vakarą Lietuvos asociaci-
jos „Gyvastis“ Klaipėdos skyriaus 
nariai, lydimi savo šeimos narių ir 
draugų rinkosi į tradicinę, jau 10 
metus vykstančią Kalėdinę vakaro-
nę. Šventėje dalyvavo šaunus būrelis 
medikų, svečiai iš Vilniaus – „Dia-
verum“ klinikų generalinis direkto-
rius Virgilijus Dadonas, „Gyvastis“ 
prezidentė Ugnė Šakūnienė. Vaka-
ronė prasidėjo eiliuota programėle 
ir nuoširdžia padėka gydytojams bei 
visam medicinos personalui. Buvo 
uždegta jau tradicine tapusi Kalėdų 
ugnelė. Kiekvienas ant stalo rado pa-
dėtą po angeliuką, ant kurio parašę 
savo norus, viltis, palinkėjimus ar 
šiaip gerą žodį,  įkurdino Jį „Ange-
lų medyje“. Šį grožį sukūrė Jūratė. 
Nuoširdžių sveikinimų negailėjo 
mūsų svečiai ir kaip visada geros 
nuotaikos nestokojantis gyd. Vaclo-
vas Vainauskas. 

Kaip ir kiekvienais metais, jiems 
besibaigiant, apžvelgiami nuveikti 
darbai ir darbai, kuriuos planuojame 
įgyvendinti ateinančiais metais. Šią 
ataskaitą pristatė Klaipėdos skyriaus 
pirmininkė Irina Tkačenko. 

Olegas Karavaicev fotografavo 

šventės akimirkas ir vakaro pradžio-
je pademonstravo filmuką apie mūsų 
skyriaus veiklą. Pamatėme akimir-
kas, kurios galbūt daugeliui buvo 
užsimiršusios, o kai kuriems maty-
tos pirmą kartą.

Na, o po tokių sveikinimų ir pa-
linkėjimų prasidėjo ir linksmoji da-
lis, už kurią buvo atsakingas Kazys 
Kuneika, visų švelniai vadinamas 
Kaziuku. Kas žaidė, kas šoko, o kas 
bendravo su ilgai nematytais drau-
gais, pažįstamais – visi turėjo kuo 

užsiimti. Džiugu, kai tokios šventės, 
susiėjimai žmones suartina, leidžia 
pamiršti nesibaigiančius kasdieny-
bės rūpesčius, kai susitikę galime 
pasidalinti gerumu, prisiminimais... 
Šventės pabaigoje visi „Angelų me-
džio“ angeliukai buvo nurinkti, su-
deginti, o pelenai kitą rytą išbarstyti 
prie jūros.

Mūsų tradicinei vakaronei jau de-
šimt metų – štai toks mažas ir kartu 
didelis jubiliejus!

Šventinis vilniečių 
susitikimas 
Romualdas Nazarovas, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“, 
Vilniaus skyriaus narys

Sveiki. Atėjo žiema, lydima šal-
tuko ir sniego. Miestas tapo baltas, 
visi ėmė ruoštis didžiosioms metų 
šventėms – šv. Kalėdoms ir Naujųjų 
Metų sutikimui. Gražu matyti puo-
šiamas eglutes ir visą miestą. Ener-
gingoji Lietuvos asociacijos „Gy-
vastis“ Vilniaus skyriaus pirmininkė 
Vilma Radavičienė „gyvastiečiams“ 
suorganizavo susiėjimą, kad galėtu-
me visi pabendrauti, aptarti vasaros 
įvykius, o ir šiaip pasišnekėti. Susi-
būrimas vyko Užupyje, šalia garsio-
jo Angelo skulptūros esančioje Edi-
tos Suchockytės kūrinių galerijoje, 

kurios interjeras ir aplinka nukelia į 
senus laikus, kartu suteikia labai jau-
kią atmosferą. Paminėsiu, kad Edita 
yra mūsų visų gerbiamo psichologo 
Aniceto Suchockio sesuo, todėl mie-
lai mus priėmė savo galerijoje. Gai-

la, kad Anicetas sirgo ir negalėjo būti 
kartu su mumis, bet mes jam linkime 
greičiau pasveikti. Į organizuojamą 
vakaronę susirinko nemažai  „Gy-
vasties” Vilniaus skyriaus  narių, 
tarp kurių buvo dializuojamų, su 
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transplantuota širdimi, su transplan-
tuotomis kepenimis ir  transplantuo-
tais inkstais.  Visi buvo linksmi, gra-
žūs ir besidžiaugiantys gyvenimu. 
Žinoma, galerijoje neapsiėjome be 
malonių staigmenų, kurios daugeliui 
paliko neišdildomą įspūdį – tai gale-
rijos savininkės Editos Suchockytės, 
įspūdingo balso savininkės dainavi-
mas, o dar prancūziškai… Visi pasi-

juto kaip tikrame retro vakarėlyje su 
gyva muzika. Padainavusi  Edita nu-
piešė kiekvienam po portretą dova-
nų. Kol dailininkė piešė, aksominio 
balso savininkė „gyvastietė“  Rita 
Žvirblienė grojo gitara ir dainavo. 
Besiklausydami muzikos, visi vieni 
kitiems rašėme ant popieriaus lapų 
palinkėjimus, kuriuos dovanojome. 
Laikas bėgo nepastebimai greitai, 

visi buvo linksmi. Artėjančių šven-
čių proga noriu padėkoti Ugnei Ša-
kūnienei už atsidavimą propaguo-
jant ir viešinant organų donorystę, 
Vilmai Radavičienei už linksmumą 
ir šaunių renginių organizavimą ir, 
žinoma, visiems „Gyvasties” na-
riams už draugiškumą, vieningumą 
ir puikią nuotaiką. Sėkmės visiems 
visur ir visada!

Retro „Kauno Gyvasties“ 
vakarėlis
Aušra Degutytė, 
KKNLD „Kauno Gyvastis“ 
tarybos narė

Praūžus šventiniam šurmuliui, 
KKNLD „Kauno Gyvastis“ tradiciš-
kai organizavo senųjų metų palydas 
„Paštuvos“ sodyboje. Rūpestingi so-
dybos šeimininkai kaskart pasitinka 
mus su gera nuotaika, gardžiai pa-
ruoštu maistu ir kitais sodybos pri-
valumais: karšta pirtimi, visus vilio-
jančiu kubilu.

Į vakarėlį rinkosi damos pasida-
binusios įspūdingomis skrybėlaitė-
mis, karoliais, vyrai pasipuošę išties 
nekasdieniškai. RETRO vakarėlio 
tema visus užbūrė savo apdarais, 
muzika ir pakilia nuotaika. 

Renginio vedėjas Dainius Palivo-
nas mus pasitiko, kaip tikras anų lai-
kų žinovas. Didžėjus Aidas savo ap-
ranga taip pat prisiderino prie visų.

Visus susirinkusius pasveikino 
„Kauno Gyvastis“ pirmininkė Irma 
Juodienė, pristačiusi draugijos ak-
tyviausius narius. Buvo prisiminti 
ir tie, kurių jau nebėra tarp mūsų... 
O Jų yra išties nemažai... Nors rodos 
dar visai nesenai kartu dalyvavo-
me bendruose renginiuose, juokė-
mės susitikę. Deja, Jie išėjo... Todėl 
branginkime visas akimirkas čia ir 
dabar, mokėkime džiaugtis gyveni-
mu, kol esame kartu...

Vakarėlio metu teko pasireikšti 
visiems dalyviams. Visiems teko 
dainuoti ir šokti, piešti ir vaidinti. 
Linksmiausia užduotis buvo, kai 
reikėjo komandoms vaidinti pagal 
grojamą dainą taip, kad ją atspėtų 
dainos negirdintis komandos narys. 
Ypatingos visų fantazijos ir akto-
riniai sugebėjimai pasireiškė, kai 
reikėjo parodyti kuo daugiau lazdos 
pritaikymo galimybių. Atliekant 
piešimo užduotis atsiskleidė visų 
kūrybiškumas. Kiekviena nauja už-
duotis didino dalyvių azartą ir aišku 
norą laimėti.

„Kauno Gyvastis“ nariai jau dau-
giau, nei metus laiko, vykdydami 

projektą mokosi šokti linijinius šo-
kius. O tai, ką išmokome, geriausia 
proga parodyti ir kitiems įvertinti 
yra per organizuojamus renginius. 
Sušoktas svajingas „California 
Blue“ šokis nepaliko abejingų.

Per susiėjimus atsiskleidžia visų 
užslėptas talentas. Karaokė lietuviš-
kas dainas traukė visi, ir mokantys 
gerai dainuoti ir tie, kurie galvoja, 
kad moka dainuoti. Nesvarbu kaip, 
- svarbiausia buvo geros emocijos, 
pakili nuotaika. Vakarėlio linksmy-
bės tęsėsi ilgai. 

Vos užmigus paskutiniesiems dai-
norėliams ir šokėjėliams, netrukus 
jau kėlėsi mūsų vyturėliai. Po sočių 
pusryčių niekas neskubėjo skirstytis. 
Visi norėjo kuo ilgiau pabendrauti 
vieni su kitais. 

Kai visi kartu, rodos ir liga len-
gvesnė ir visų bėdos mažesnės. Tas 
buvimas katu, mus pastiprina, daro 
mus sveikesnius ir geresnius...

Italai turi puikią tradiciją: prieš 
Naujuosius metus per langą išmesti 
senus, nereikalingus ar tiesiog atsi-
bodusius daiktus. Na, mes ne Itali-
joje, tačiau italų pavyzdžiu pasekti 
galime: siūlau visiems išmesti iš 
galvos senas nuoskaudas, pykčius, 
kvailus poelgius, pavydą, nepasiten-
kinimą, nedėkingumą. Ir pamatysite, 
kad į Naujuosius metus atsinešėte tik 
tai, kas 2012 taisiais buvo geriausio. 
Tegul tryliktieji metai būna velniš-
kai sėkmingi ir gyvatiškai išmin-
tingi, o visos problemos ir blogos 
mintys tesusikaupia į vieną dieną – 
vasario 29-tąją. 
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Kūryba iš širdies (iš asme-
ninių užrašų) 
Rita Tunkūnienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“, 
Vilniaus skyriaus narė 

Gerbiamieji medikai!
Kiek daug likimų Jūsų rankose!
Kiek ašarota, kiek kentėta prieš 

pakliūnant čia, kiek kantrybės bei 
sveikatos

Eikvojat tam, kad pacientas išeitų 
su šypsena ir džiugesiu veide.

Norėčiau viską atiduoti: pirmą 
pavasario žiedą, paukščio giesmę 
būtent Jums.

Juk taip kilnu žmogui padėti 
įveikti skausmą, negalią ir dvasines 
kančias…

Ko vertos Jūsų nuostabiosios ran-
kos, Jūsų protas ir išmintis?

Mielieji, linkiu niekad nepavarg-
ti. Nei fiziškai, nei dvasiškai -

Jūs - mūsų gyvenime Viltis…
Nuoširdžiai dėkoju ir lenkiuosi 

prieš JUS... 
L. Vareikiene, 
V. Dzedziuli, 
R. Adomaiti, 
J. Drasuti, 
R. Dobrovolskiene, 
M. Sakalauskiene, 
V. Klug, 
D. Jurėniene, 
šeimos gyd. J.Bartuliene.

Pavasario lyrika
Rita Tunkūnienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“, 
Vilniaus skyriaus narė 

...Į visų širdis beldžiasi taip il-
gai lauktas pavasaris... Dar kelios 
savaitės ir pilką dangaus mantiją 
suplėšys pavasariniai vėjai... Siaus, 
šėls, skraidys, kol saulę prikels... O 
ji, išpynusi savo kasas, nusišypsos ir 
paskleis į žemę šilumą... prikels gy-
venimui...

Sveikas pavasarį... Man jau keturi 
metukai...

....niekada taip gerai nesijaučiau... 
nes mano gyvenimas įrėmintas į ži-
nomą metų limitą. Pradėjau matyti 

tai, ko niekada anksčiau nepastebė-
davau. Džiaugiuosi smulkmenomis, 
stebiu gamtą, atsikračiau kai kurių 
kompleksų, pradėjau užrašinėti savo 
mintis į „juodą knygelę“. Čia gimsta 
sentimentalios istorijos, monologai, 
pamąstymai... Čia nebijau parodyti 
savo tikro buvusio gyvenimo... Aš 
čia gyvenu, šypsausi, myliu, verkiu, 
džiaugiuosi... Vaizduotei nėra ribų.

Aš tiek daug supratau po to, kai 
pajutau mirties alsavimą į nugarą... 
Sustojo laikas, krentantys medžių 
lapai pakibo ore, sustingo paukš-
čiai, išskleidę sparnus padangėje... 
nematomas ledas sukaustė sraunios 
upės vingį... Aš gimiau antrą kartą... 
MANO VYRAS man dovanojo savo 
inkstą – dovanojo gyvenimą... Tada 
buvo pavasaris... 

KKNLD „Kauno Gyvastis“ 
ataskaitinis susirinkimas
Irma Juodienė, 
KKNLD „Kauno Gyvastis“ pirmininkė 

Kiekvienais metais pasitinkant 
pavasarį visi „Kauno Gyvasties“ na-
riai buvo pakviesti į visuotinį atas-
kaitinį susirinkimą. 

Susirinkimą pradėjome paskaita 
apie neįgalumo ir darbingumo nusta-
tymo aktualijas, kurias mums labai 
aiškiai ir be galo nuoširdžiai prista-
tė Neįgalumo ir darbingumo nusta-
tymo tarnybos prie socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos Kauno 
I teritorinio skyriaus vedėjas Rober-
tas Šmidtas. Buvome labai maloniai 
nustebinti už nuoširdų, labai aiškų 
informacijos pateikimą. Visų susi-
rinkusiųjų vardu labai noriu padė-
koti vedėjui už išsamius atsakymus į 
klausimus, patarimus, individualias 

konsultacijas, už mums skirtą laiką 
sekmadienio popietę. 

Kaip ir kasmet buvo aptarti pra-
ėjusių metų nuveikti  svarbiausi 
darbai, pasidžiaugėme mūsų pynėjų 
nupintais krepšiais, krepšeliais. Dis-

kusijoms persikėlus prie apvalaus 
stalo –susipažinome su  naujais na-
riais, aptarėme būsimus renginius, 
išvykas. Tikiuosi, kad mūsų nauji 
nariai atsineš naujų idėjų, įlies naujų 
minčių.
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Trumpai iš spaudos

Gyvenimas vertas, kad dėl 
jo pasistengtume
„Bičiulystė“, 2013 m., Nr. 3
Olia Maciulevičiūtė

Vilnietė Rita Žvirblienė – kaip 
reta energinga, veikli, žvali ir opti-
mistiškai nusiteikusi moteris. Prieš 
kelerius metus ji ryžosi pirmą kar-
tą plaukti baidarėmis, neatsispyrė 
pagundai nuvažiuoti įspūdingais 
„amerikietiškais kalneliais“ Kana-
doje. Dėl patirtų išgyvenimų, trans-
plantacijos ji gerai žino gyvybės 
vertę ir neabejoja, jog geriausias lai-
kas patirti įspūdžius – dabar, atidė-
lioti negalima.

Kad jos organizme kažkas ne vi-
sai gerai, Rita įtarė dar mokykloje – 
pasportavus per fizinio lavinimo pa-
mokas jai užgniauždavo kvapą, bet 
vėliau negalavimai praeidavo. 

Jauna moteris sukūrė šeimą, au-
gino vaikus. Tam tikras giminės 
„kryželis“ – paveldimos inkstų ligos 
– tuo metu kamavo jos tetą, vis rim-
tesnių problemų kėlė tėvui. Sulau-
kusiam 56-erių jam prireikė inksto 
transplantacijos, donore tapo Ritos 

mama. Pamažu, bent kiek ramybėje 
palikusi tėvus, klastinga liga ėmė 
persekioti vaikus – Ritą ir jos brolį. 
Tai pajutusi moteris įsitraukė į „Gy-
vasties“ organizacijos veiklą – ėmė 
lankytis narių susitikimuose, daly-
vauti renginiuose. Pasak Ritos, ji – 
nepatyrusi dializės ar transplantaci-
jos – tokia buvo vienintelė. Moteriai 
buvo svarbu iš anksto pasiruošti ga-
limiems išbandymams ir jiems nusi-
teikti. Taip pat surinkti kuo daugiau 
naudingos informacijos.

Pasak moters, nors ji visada buvo 
aktyvi ir energinga, po transplantaci-
jos dar tvirčiau laikosi taisyklės vis-
ką daryti dabar ir neatidėlioti geres-
niems laikams. Rita suvokė turinti 
šį jai dovanotą gyvenimą nugyventi 
taip, kad netektų gailėtis prarastų ga-
limybių. Antrąjį gimtadienį beveik 
tą pačią dieną švenčianti Rita dažnai 
prisimena donorą, pasimeldžia už jį 
ir dėkoja jo artimiesiems. Kasdien Rita Žvirblienė su vaikaite Greta.

Gerbiamai a.a. Irenai 
Matijošaitienei atminti
Ugnė Šakūnienė, 
Lietuvos asociacijos 
„Gyvastis“ prezidentė

Pastaruoju metu žiniasklaida 
daug kalba apie netikėtą a.a. Irenos 
Matijošaitienės mirtį ir jos šeimos 
apsisprendimą dovanoti mirusiosios 
organus donorystei. 

Lietuvos asociacija „Gyvastis“, 
įkurta prieš 20 metų ir jungianti 
daugiau nei 1000 transplantuotų bei 
laukiančių kokio nors organo perso-
dinimo operacijos pacientų ir jų ar-
timųjų, reiškia ypatingą pagarbą a.a. 
Irenai Matijošaitienei, ir nori paro-
dyti visuomenei, kaip svarbu savo 
nuomonę apie organų donorystę pa-
sakyti šeimai. 

Dažniausiai donorų vardai lieka 
nežinomi. Taip yra visose Europos 
šalyse.

Tačiau žinomos moters ne kartą 
viešai išreikštas apsisprendimas do-
vanoti savo organus po mirties tam, 
kad išgelbėtų kitus, negalėjo likti ne-
pastebėtas.

Mes, kurie gyvename, kitų geros 
valios dėka, dažniausiai neturime 
galimybės padėkoti donorų šei-
moms, pagerbti mirusiųjų atmini-
mo. Stengiamės tai padaryti visada, 
kai viešai kalbame apie organų do-
norystę. 

Tačiau mes žinome Irenos Matijo-

šaitienės vardą. 
Mes be galo užjaučiame jos šeimą. 

Mus sukrėtė šios aktyvios, energiją 
spinduliuojančios moters mirtis. Su-
prantame, kad jos nebuvo įmanoma 
išvengti. Tačiau ši skaudi ir neiš-
vengiama mirtis neliko beprasmiška 
– Irena Matijošaitienė padovanojo 
gyvenimą kitiems... 

Norime, kad jos šeima žinotų, 
kaip stipriai mes juos užjaučiame, 
kaip nuoširdžiai dėkojame už kilnų 
apsisprendimą. Norime, kad žinotų, 
jog mes visada prisiminsime ne kar-
tą Irenos Matijošaitienės viešai iš-
sakytą pritarimą organų donorystei. 
Dažnai tokiose laidose dalyvauda-
vo ir asociacijos „Gyvastis“ nariai, 
gyvenantys persodintų organų dėka. 

Taip pat visada prisiminsime Irenos 
ir jos vyro Visvaldo paramą mergy-
tei, kuriai reikalinga kepenų perso-
dinimo operacija. 

Mes, kuriems nusišypsojo lai-
mė būti transplantuotiems, visada 
prisimename donorus, kurių dėka 
gyvename, visada esame ir būsime 
dėkingi šeimoms, kurios sutiko pa-
aukoti mirusiųjų artimųjų organus. 
Dovanoti juos gyvenimui... 

Tie, kurie dovanoja artimo ir 
brangaus žmogaus organus kitiems, 
jiems visai nepažįstamiems žmo-
nėms, yra verti didžiausios pagar-
bos. Kažkam tas „kitas“ yra pats 
brangiausias žmogus: vaikas, mama, 
tėtis, sesuo, brolis, mylimasis...

DĖKOJAME UŽ GYVENIMĄ...
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patiriami nauji įspūdžiai, džiaugs-
mas matyti augančią vaikaitę ir būti 
su artimaisiais, galimybė užsiimti 
mėgstama veikla ir padėti žmonėms 
– tai, dėl ko verta iškęsti visus sun-
kumus.

2012 metai: persodintas 
41-o donoro organas 
www.vlmedicina.lt, 
2013 m. sausio 2 d.

Besibaigiančius metus kai kas 
prisimins kaip lemtingus – suteiktą 
viltį gyventi laikys nauju startu eiti į 
kitus metus. Nacionalinis transplan-
tacijos biuras prie SAM 2012 metais 
gavo 97 pranešimus apie potencia-
lius donorus, 41 tapo efektyvus, iš jų 
22 – multiorganiniais donorais. Tai 
reiškia, kad jų artimieji dovanojo 
gyvybę ne vienam ligoniui.

2012 m. atliktos 75 inkstų, 8 šir-
dies, 15 kepenų, 2 plaučių, 1 širdies 
plaučių komplekso, 44 ragenų trans-
plantacijos. 12 inkstų transplantacijų 
atlikta iš gyvo donoro. Šie skaičiai 
liudija apie šventą didelio būrio 
žmonių darbą – gydytojų, slaugyto-
jų, laboratorijų specialistų, polici-
jos, greitosios pagalbos automobilių 
ir sraigtasparnių ekipažų. Jų darbą 
ženklina išpuoselėta gyvybė.

Donorais sutinka tapti tik 
po karčios patirties
www.ve.lt, „Sveikata“
Indrė Karlonaitė,
2013 m. sausio 8 d.

Tokią išvadą galima daryti po do-
norystės akcijų, kai žmonės, kvie-
čiami pasirašyti sutikimo donoro 
kortelei gauti, pasako: „Esu pasiren-
gęs pasirašyti, nes mano giminai-
čiui atlikta transplantacija ir žinau, 
ką reiškia laukti donorinio organo“. 
Natūralu, kad apie ligas ir jų gydy-
mą daugiau imame domėtis, kai pa-
tys susergame arba liga atsliūkina į 
artimųjų namus.

Nuo ligos nėra apsaugotas nė 
vienas. Kai susergame, kreipiamės 
pagalbos į gydytojus, kurie ieško 
sprendimo – kuris gydymo meto-
das bus tinkamiausias. Kalbėdami 
apie organų transplantaciją, turėtu-
me žinoti, kad ji nevyks, jei žmonės 
prieštaraus donorystei, jei nesutiks 
po mirties dovanoti organų kitų gy-
vybėms gelbėti. Pasikalbėkime apie 

tai su savo namiškiais. Ištikus nelai-
mei, bus paprasčiau apsispręsti, jei 
žinosime artimųjų valią.

Mama svajojo, kad aš 
turėčiau jaunystę…
www.moters-savaitgalis.veidas.lt, 
2013 m. sausio 16 d. 

Ugnė Šakūnienė, būdama vos per 
40, šypsodamasi tikina, jog gyvena 
jau trečią gyvenimą. Pirmąjį – su sa-
vais inkstais, antrąjį – su vienu, ma-
mos dovanotu, trečiajį – su tėčio…  

„Žmonės, priversti atlikinėti dia-
lizę, ilgai negyvendavo, – prisimena 
ji daugybę atvejų, – būdavo, proce-
dūros metu skaičiuojame minutes, 
kada tas košmaras baigsis. Savijau-
ta – nenusakoma. Aš dializavausi 
gal tik du mėnesius, nes nepajėgiau 
to toleruoti… Man buvo 16 metų ir 
aš labai gerai prisimenu mamos žo-
džius prieš operaciją: „Noriu, kad tu 
turėtum jaunystę…“

Su persodintu mamos inkstu išgy-
venau šešerius metus. Ugnės mamos 
ryžtas, o vėliau ir tėčio – unikalus, 
mat tais laikais donorų netrūko, gal 
todėl, kad nereikėdavo artimųjų su-
tikimo, norint transplantuoti mirusio 
žmogaus organus, o ir pačių trans-
plantacijų buvo daug mažiau. Svar-
biausia – atitikimas. „Mamos noras, 
kad turėčiau jaunystę, tegu šiek tiek 
ir pavėluotai, išsipildė – aš ją turė-
jau, – džiugiai mintimis dalijasi mo-
teris. – Ragavau gyvenimą visomis 
jėgomis, ir nesvarbu, kad kai kur tu-
rėdavau save apriboti.

„Apskritai medicina žengia į prie-
kį, prisimenu, – susimąstė ji, – kai 
dviese su jauna moterimi gulėjome 
po dializės aparatais, ji maldauda-
vo Dievo: kad nors vaikus užaugin-
čiau… O dabar ta pati moteris trokš-
ta susilaukti anūkų, ir tai realu…“

Specialistai apie organų 
donorystę: kai kurie 
žmonės dar mąsto labai 
primityviai
www.delfi.lt, 
Ieva Meškauskaitė, 2013 m. sausio 29 d.

„Organų donorystė – dovanotas 
gyvenimas“. Dar prieš dešimt metų 
būtų buvę sunku įsivaizduoti, kad 
ši ir kitos donorystės idėjos apjungs 
tokį didelį ratą žmonių, taip sunkiai, 
tačiau su didele jėga skverbsis į nau-
jos kartos žiniasklaidą. Dabar tai 
realybė, tačiau informacijos vis tiek 
trūksta, dėl to ne visi suvokiame do-
norystės svarbą.

Popiežius Jonas Paulius II yra 
pasakęs, kad organų donorystė yra 
aukščiausia žmogaus žmogui meilės 
išraiška. Tačiau ar visiems užtenka 
informacijos suprasti, kaip svarbu 
sergančiam žmogui laukti ir sulaukti 
tos meilės iš kitų?

Vienintelis būdas šiuo metu ser-
gančiam žmogui gyventi pilnavertį 
gyvenimą – organų transplantacija. 
Anot nevyriausybinės organizacijos 
„Gyvastis“, per metus atsiranda apie 
300-350 žmonių, kuriems reikalinga 
įvairių organų transplantacija, tačiau 
potencialių donorų per tuos pačius 
metus sulaukiama tik apie 40.

Mindaugas Stašaitis

Rimvydas Vekerotas,
Piotras Ivanovas
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 Rimvydas Vekerotas iš Vilniaus, 

Piotras Ivanovas iš Visagino ir Arū-
nas Kunca iš Marijampolės gyvena 
žmonių, kurie dovanojo savo arti-
mųjų širdis, dėka. Dar vienas lai-
mingasis – Mindaugas Stašaitis – 
dėl organų donorystės gali matyti. 
Mindaugui prieš 4 metus atlikta pir-
mosios, o prieš 2 metus – antrosios 
ragenos persodinimo operacija.

Alinančios dializės procedūros, 
bloga savijauta, išvaizdos pokyčiai 
dažnai priverčia žmones užsisklęsti 
savyje ir su niekuo nebendrauti, pra-
rasti savo vertę. Anot nevyriausybi-
nės organizacijos Kauno krašto nef-
rologinių ligonių draugijos „Kauno 
Gyvastis“ pirmininkės Irmos Juo-
dienės, žmonės, supratę, kad serga 
nepagydoma liga, pirmiausia turi 
susivokti savyje, o jau po to ieškoti 
informacijos, bendraminčių, kurie 
palaikytų, padėtų užsimiršti ir at-
gauti savivertę.

 Viena iš didžiausių problemų, 
kylančių žmogui norint suvokti do-
norystę – informacijos trūkumas. 

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
prezidentė Ugnė Šakūnienė sako, 
kad naujienas apie renginius ir įvai-
rias problemas įsiūlyti žurnalistams 
yra labai sunku, dėl to, kad tokios 
temos nėra aktualios, nepritraukia 
daugelio žmonių dėmesio ir tur-
būt, kas Lietuvoje svarbiausia, nėra 
skandalingos. Pasak U. Šakūnienės, 
kartais informacija straipsniuose ar 
interviu pateikiama klaidingai, nes 
donorystė labai paini ir, žinoma, jau-
tri sritis, todėl vienas neteisingai pa-
rašytas sakinys gali padaryti daugiau 
žalos, negu visas straipsnis naudos.

 

Į gyvenimą grąžina 
donoro kepenys
www.respublika.lt, „Sveikata“
Aida Valinskienė, 2013 m. vasario 12 d. 

Vilniaus universiteto ligoninėje 
Santariškių klinikose vasario 3-ioji 
buvo ypatinga diena - čia atlikta 50-
oji kepenų transplantacija. Per de-
šimtmetį nuo pirmosios Lietuvoje 

sėkmingos kepenų transplantacijos 
2002 m. maždaug septyniasdešim-
čiai žmonių suteiktas antras gyveni-
mas.

Jubiliejinės transplantacijos metu 
donoro kepenys sėkmingai perso-
dintos 60 metų vyrui. 

„Penkiasdešimt transplantacijų - 
tai ilgas kelias. Mūsų ligoninėje su-
siformavo stipri medikų komanda, 
dėl jų profesionalumo kepenų trans-
plantacijos atliekamos vis sėkmin-
giau. Tai gastroenterologai, chirur-
gai, anesteziologai-reanimatologai, 
radiologai, imunologai, slaugos spe-
cialistai. Medikų darbo suderinamu-
mas - neįkainojama vertybė“, - teigia 
K.Strupas.

Praėjusiais metais Lietuvoje 40 
proc. potencialių donorų buvo pra-
rasta negavus artimųjų sutikimo.

Skaičiai
• Po Vilniaus universiteto ligo-

ninės Santariškių klinikų medikų 
atliktų penkiasdešimties kepenų 
transplantavimo operacijų šiuo metu 
šalyje gyvena 35 žmonės, kuriems 
svetimas organas sėkmingai prigijo.

• Jauniausiam pacientui, kuriam 
prireikė tokios pagalbos, buvo 28-
eri, o vyriausiam - beveik 70 metų.

• Iš viso Lietuvoje atlikta 77 kepe-
nų transplantacijos.

• Kepenų transplantacijos, 2013 
m. sausio 31 d. duomenimis, Lietu-
voje laukia 56 žmonės.

Asociacijos „Gyvastis“ 
Vilniaus skyriaus 
susirinkimas

Vasario pradžioje Lietuvos asoci-
acijos „Gyvastis“ Vilniaus skyriaus 
nariai susirinko apžvelgti praėjusių 
metų, pasitarti dėl šių metų veiklos. 
Vilniaus skyriaus pirmininkė Vil-
ma Radavičienė pristatė 2012 metų 
veiklą. Vilniaus skyriaus nariai, tarp 
kurių yra ne tik vilniečiai, bet ir dia-
lizuojami bei transplantuoti pacientai 
iš Vilniaus rajono, Šalčininkų, Šven-
čionių, Utenos, Zarasų, Panevėžio ir 
net Mažeikių aktyviai dalyvavo įvai-
riuose renginiuose, kuriuos organiza-
vo Vilniaus skyrius ir „Gyvastis“. 

Vilniaus skyriaus nariai mielai 
dalyvavo nuolat vykusiuose užsiė-
mimuose su psichologu Anicetu Su-
chockiu bei keramiku Gvidu Rau-
doniumi, klausėsi slaugytojos Indrės 
Čergelytės, nefrologo Lauryno Rim-
ševičiaus, gydytojos rezidentės Dia-
nos Lukaševič, kitų medikų paskaitų. 
Taip pat buvo suorganizuota išvyka 

į Trakus, Šventąją, Kauną. Kaune, 
UAB „Pirmas žingsnis“ „Gyvasties“ 
Vilniaus skyriaus nariai klausėsi pas-
kaitos „Modernioji angiochirurgija 
ir ką reikia žinoti apie trombozes ir 
kraujagysles”. Šioje įstaigoje visi 
norintieji taip pat galėjo nemokamai 
įsigyti ortopedinės avalynės, kurią 
vėliau pristatė į Vilnių. Tai buvo ypa-
tingai svarbu kai kuriems neįgalie-
siems, nes specialiai avalynei įsigyti 
dažniausiai reikia turėti siuntimą. 
Kaip žinia, ne visada užtenka svei-
katos laukti ilgose eilėse pas įvairius 
gydytojus. UAB „Pirmas žingsnis“ 
šią avalynę galėjo įsigyti kiekvienas. 

Sergantiems cukriniu diabetu buvo 
suorganizuota paskaita „Diabetinės 
neuropatijos skausmo sindromo gy-
dymas a lipo rūgšties preparatais ir 
benfotiaminu, visiems norintiems 
buvo atlikta kojų nejautros patikra 
EXPRESS diagnostikos aparatu.

Skyriaus pirmininkė Vilma Rada-
vičienė stengėsi organizuoti ne tik 
naudingus, bet ir malonius, smagius 
užsiėmimus. Prie tokių būtų galima 
paminėti jau tradicine tampančią va-
karonę, skirta šv. Valentino dienai, 
vizažistės Irinos pamoką „Tarp mūsų 
mergaičių“ „Gyvasties“ moterims, 
vykusią kovo 8-ąją, kalėdinį susitiki-
mą pas dailininkę Editą Suchockytę 
jos studijoje. 

Vilniečiai taip pat aktyviai daly-
vavo respublikiniuose „Gyvasties“ 
renginiuose – konferencijose, stovy-
klose, sporto renginyje, organų do-
norystę propaguojančiose akcijose. 
Smagu, kad iš maždaug 200 eisenos 
„Už organų donorystę! Už gyveni-
mą!“ dalyvių net 46 buvo Vilniaus 
skyriaus nariai su savo artimaisiais. 
Ir vėlgi iš visos Lietuvos, ne vien tik 
Vilniaus ir jo apylinkių.

Vilniečiai spėjo dalyvauti ne tik 
„Gyvasties“, bet ir kitų organizacijų 
rengtuose renginiuose bei akcijose. 
Tai – Lietuvos neįgaliųjų forumo or-
ganizuotas „Tolerancijos maratonas“, 
Lietuvos žmonių su negalia surengta 
šmaikšti akcija, skirta tarptautinei 
Tualetų dienai. 

Nauja „Gyvasties“ Vilniaus sky-
riaus projektų koordinatorė Edita 
Markevičiūtė pristatė šiais metais 
numatomas veiklas, stengėsi sužino-
ti, kokie užsiėmimai būtų įdomiausi 
ir naudingiausi „Gyvasties“ nariams. 
Žinoma, gaila, kad daugelį naudingų 
veiklų (pvz., plaukiojimą baseine, 
kitus sportinius užsiėmimus) sun-
ku organizuoti dėl lėšų stokos. Su-
sirinkimo dalyviai turėjo galimybę 
išklausyti paskaitą apie vaistus, ku-
riuos reikia vartoti po transplantaci-
jos bei šalutinius jų poveikius. 

Irma Juodienė
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