
NefroINfo
ISSN 1648-2751

2013 m. Nr. 3

w
w

w
.d

o
n

o
ra

s.
lt

L i e t u v o s  a s o c i a c i j o s  „ G y v a s t i s “  I n f o r m a c i n i s  b i u l e t e n i s  p a c i e n t a m s  i r  j ų  a r t i m i e s i e m s

SU JUBILIEJUM! 2 psl.
Prieš 20 metų 3 psl.
Asociacijos „Gyvastis“ 
veikla kasmet įgauna 
didesnį pagreitį 3 psl.

Informacija 6 psl.
Renginiai 8 psl.
Ačiū, kad mums rašote 10 psl.

Asociacijai „Gyvastis“ - 20 metų:



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. 8 616 96 737
El. paštas gyvastisalytus@gmail.com

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

Dizaineris
Leonas Gylys

Mūsų rėmėjai:

                   Neįgaliųjų reikalų 
                   departamentas prie 
                   SADM
                   www.ndt.lt

Vilniaus m. savivaldybė
Klaipėdos m. savivaldybė
Kauno m. savivaldybė
Kauno r. savivaldybė
Marijampolės savivaldybė
Vilkaviškio r. savivaldybė

Parengė
Roberta Dambrauskienė
Aušra Degutytė
tel. 8 670 12296
el. paštas gyvastis@donoras.lt

Žurnalą spausdina reklamos agentūra 
„Kamuolinis žaibas“
Tiražas 750 vnt.  

w
w

w
.d

o
n

o
ra

s.
lt Įžanga

NefroINfo

SU JUBILIEJUM!
Prof. habil. dr. Balys Dainys

Dvidešimt metų! Tai daug ar mažai? 
Žmogui, tai virsmas iš paauglystės į pil-
nametystę. Visuomeninei organizacijai 
– tai laikas atsigręžti atgal ir apžvelgti 
nuveiktus darbus.

Prisimenu, 1993 m. rudenį didžiu-
lėmis pastangomis pirmosios Lietuvos 
nefrologinių ligonių asociacijos „Gy-
vastis“ prezidentės Auksės Jurevičiūtės 
sukviestą steigiamąjį susirinkimą. Jame 
nemažą dalį sudarė gydytojai. Kelioli-
ka ligonių, susirinkusių į salę ką tik po 
acetatinės hemodializės, labiau kovojo 
su pykinimu ir galvos skausmais, negu 
klausėsi pirmininkaujančiosios, tada, at-
rodė, nerealiomis rožinėmis spalvomis 
piešiančios ligonių organizacijos ateitį. 
Didžiulių dializės ir inkstų transplantaci-
jos, o ir visos medicinos materialinių ne-
priteklių fone sunku buvo įsivaizduoti, ką 
konkretaus gali padaryti ligonių organi-
zacija. Gydytojams tada labiau rūpėjo ne 
sveikinti ligonius su gimimo diena ar su 
šv. Kalėdomis, o kaip apsirūpinti dializei 
reikalingomis priemonėmis, imunosupre-
santais, vaistais reikalingais ligoniams po 
inksto transplantacijos. Čia negalima ne-
paminėti mūsų draugų iš Danijos – profe-
sorius Bent Nielsen ir Danijos nefrologi-
nių ligonių asociacijos „Nyreforeningen“ 
vadovas Willy Jagd Jensen – buvo tikri 
„Gyvasties“ krikštatėviai. Jie nuoširdžiai 
skatino ir visokeriopai rėmė „Gyvastį“, 
nes savo šalyje negalėjo įsivaizduoti dia-
lizės ir inkstų transplantacijos be ligonių 
organizacijos paramos.

„Gyvastis“ augo narių skaičiumi, di-
dėjo jos įtaka ir pagalba, plečiant hemo-
dializės tinklą bei organizuojant organų 
donorystę šalyje. Atėjo ir tarptautinis 
pripažinimas. Iš karto po įkūrimo „Gy-

vastis“ priimama į Europos nefrologinių 
pacientų organizaciją (CEAPIR). 2009 m. 
stebėtojo teisėmis tampa Europos žmonių 
su persodintomis širdimis ir plaučiais 
federacijos nare, o 2012 metais pripažįs-
tama tikrąja šios organizacijos nare. „Gy-
vasties“ tarptautinio pripažinimo triumfu 
tapo 2012 metais Vilniuje vykusi CEA-
PIR generalinė asamblėja.

Atskirai reikėtų kalbėti apie „Gyvas-
ties“ organizuojamas Tarptautines orga-
nų donorystės dienas ir kitas donorystės 
akcijas, kai įvairiose Lietuvos vietovėse 
aiškinama donorystės svarba, platinamos 
donoro kortelės. Organų donorystės po-
puliarinime gausiai dalyvauja asmenys 
su persodintais organais – gyvi žmonių 
nesavanaudiškumo pavyzdžiai.

„Gyvastis“ savo pirmuosius žingsnius 
žengusi kaip nefrologinių ligonių organi-
zacija, laikui bėgant tapo tikra žmonių su 
persodintais organais asociacija. Po savo 
sparneliu ji priglaudė širdies, kepenų, ka-
sos, plaučių, ragenos recipientus. Brandos 
amžiaus „Gyvastis“ sulaukė ne tik išau-
gusiu narių skaičiumi (šiuo metu jų yra 
apie 1100), bet ir savo savitumu. Nors 
„Gyvastis“ garsėja savo visuomeninė-
mis akcijomis, tarptautiniais projektais, 
ryšiais su kitų valstybių pacientų ir neį-
galiųjų organizacijomis, svarbiausias jos 
rūpestis toliau lieka nefrologiniai ligoniai 
ir žmonės po organų transplantacijos. 

Pagaliau, pati „Gyvasties“ veiklos kul-
minacija turėtų būti 2014 metų liepos 12-
17 dienomis Lietuvoje vyksiančios Euro-
pos žmonių su persodintomis širdimis ir 
plaučiais sporto žaidynės. Laukiama apie 
400 dalyvių iš 21 šalies. Tikimasi bent 
keleto dalyvių ir iš Lietuvos.

Negaliu baigti šios labai lakoniškos, 
labai epizodiškos „Gyvasties“ istorijos 
be sveikinimų.

Visų pirma noriu pasveikinti visus 
„Gyvasties“ narius, nefrologinius ligo-
nius, jų artimuosius su gražiu jubiliejumi 
ir linkiu sveikatos bei visokeriopos sė-
kmės.

Karščiausiai sveikinu gausų būrį žmo-
nių ne vien tik po inkstų, bet ir kitų gy-
vybiškai svarbių organų transplantacijos.

Ypatingai sveikinu nenuilstamą „Gy-
vasties“ prezidentę Ugnę Šakūnienę, mo-
tiniškai besirūpinančia ne tik „Gyvasties“ 
reikalais, bet ir kiekvienu, kuriam reikia 
jos pagalbos. Kuo nuoširdžiausiai linkiu 
sveikatos ir laimės.

O pačiai „Gyvasčiai“ linkiu sulaukti 
daugybės jubiliejų ir ateityje į savo glėbį 
priimti žmones po kitų organų ir kūno da-
lių persodinimo, kurios šiuo metu mūsų 
šalyje dar neatliekamos: galūnių, žarnyno, 
gimdos, sėklidžių, veido, galbūt ir viso 
kūno (galvos) transplantacijos. Tikiu, kad 
tokios rūšies operacijos Lietuvoje bus 
atliekamos.
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Prieš 20 metų
Auksė Jurevičiūtė, Lietuvos asoci-
acijos „Gyvastis“ įkūrėja, Vilniaus 
skyriaus narė

 
Tiek metų nuplukdė upė nuo Lie-

tuvos nefrologinių ligonių asociacijos 
„Gyvastis“ įkūrimo dienos. Tuo metu 
inkstų ligonių organizacijos labai rei-
kėjo.

Medicina nulėkė priekin septinmy-
lių batų šuoliais, o liga, nešanti klas-
tingą mirtį, liko ta pati.

Tuomet mes taip pat labai bijojome 
dializės – „dirbtinio inksto“ pajungi-
mo procedūros. Tik tuomet net pirmą-
ją tokią procedūrą ne visi atlaikydavo. 
Aparatai buvo seni, vanduo nevalytas, 
tirpalai gaminami čia pat, dideliame 
plastmasiniame puode „iš akies“, pa-
maišant šluotkočiu. Tik pajungus, visi 
„choru“ vemdavome. Aparatai filtravo 
kiek norėjo, reikia ar nereikia, pasto-
viai gaunamos kraujo infuzijos „do-
vanojo“ hepatitus. Kraujo spaudimas 
kaip sūpuoklėse, kildavo į aukštumas 
ir krisdavo iki nulio.

Tada visi buvome jauni, įgasdin-

ti krintančių dalginotosios pakirstų 
daugybės nelaimės draugų, bet labai 
norintys gyventi. Už nugaros vadi-
nami „gyvais lavonais“ ne visi ryž-
davomės transplantacijai. Trūkstant 
vaistų, išgyvendavo toli gražu ne visi. 
Donorų trūkumo beveik nebuvo. Auk-
sinių rankų Lietuvos transplantologai 
operacijas atlikdavo sėkmingai, tačiau 
pooperacinis periodas daugeliui buvo 
itin trumpas.

Įkurtą asociaciją pavadinau „GY-
VASTIS“. Pavadinimą padiktavo pats 
gyvenimas, kupinas nevilties, siaubo, 
skausmo, nežinios ir troškimo išlikti. 

Pagrindinis uždavinys, kurį kėlėme 
sau, medikams, visuomenei – suburti 
nelaimės draugus, jų artimuosius, me-
dikus, kad bendromis jėgomis kovotu-

me už inkstų ligonių būtį ir buitį, pa-
dėti vienas kitam, paremti moraliai (ir 
ne tik), versti atrodžiusią monolitinę 
sieną tarp sergančiojo ir gydytojo, kad 
atsirastų abipusis pasitikėjimas. 

Prieš 20 metų tą rugsėjo 16 dieną 
Vilniaus universitetinės Antakalnio 
ligoninės salėje tapome tarsi viena 
šeima. Pirmosios paskaitos, pirmo-
sios Joninės, pirmosios Naujametinės 
šventės, Kaukių balius ir pirmosios 
Šv. Mišios Katedroje už išėjusius ir 
dar esamus.

Tais tolimais metais ligoninėje ne-
gulėjome, o gyvenome mėnesiais, me-
tais... Prof. Balys Dainys tradiciškai 
padalydavo „plotkelę“ prie Kūčių sta-
lo susirinkusiems ligoniams ir perso-
nalui. Ligoninė buvo namai, iš kurių 
neišeidavome nei pacientai, nei juos 
gydantieji. Transplantacija ar ekstra 
dializė galėjo būti reikalinga bet ku-
riuo paros metu. 

Buvo 3 rūšių palydėtuvės: opera-
cinėn, „į laisvę“ po sėkmingos trans-
plantacijos ir Anapilin. „Gyvasties“ 
pagrindinis tikslas buvo visomis prie-
monėmis siekti palydėtuvių į visavertį 
gyvenimą. Manau tokiu ir išliko visus 
ilgus 20 metų.

Asociacijos „Gyvastis“ 
veikla kasmet įgauna 
didesnį pagreitį
Pokalbį su Ugne Šakūniene 
parengė Laima Švaronaitė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
Vilniaus skyriaus narė

Šiemet Lietuvos asociacijai „Gy-
vastis“ sukanka 20 metų. Daug tai ar 
mažai? Tiems, kurie jau seniai per-
kopė šį amžių, turbūt neatrodytų la-
bai daug. Tie, kurie tik sulaukė per-
sodinimo operacijos, galvoja, kad 20 
antro gyvenimo metų yra labai daug. 
Organizacijai, kuri turėjo galimybę 
įsikurti vos tik atgavus Nepriklauso-
mybę, tai ištisa istorija. Tokia mūsų, 
dializuojamųjų ir transplantuotųjų, 
realybė, kad nebelabai daug išlikę 
liudininkų, kurie prisimena „Gyvas-
ties“ pradžią... Ne visi prisimena ir 
mirusį antrąjį „Gyvasties“ preziden-
tą Artūrą Drakicką. Artūras nuo pat 
pradžių labai daug prisidėjo prie 
„Gyvasties“ veiklos, o jo, kaip vers-
lininko, patirtis padėjo tapti pirmo-
sios prezidentės Auksės Jurevičiūtės 
vertu įpėdiniu. Tie, kam teko jį paži-
noti, Artūrą prisimena kaip paprastą, 

linksmą, tačiau mokantį apginti aso-
ciacijai priklausančių ligonių teises.

Kokia buvo „Gyvasties“ pati pra-
džia?

„Gyvasties“ pradžia buvo panaši, 
kaip ir visų iš karto po Nepriklau-
somybės įsikūrusių organizacijų – 
pilna nežinios, ieškojimo ir begali-
nio noro padėti sergantiems sunkia 
liga. Nuo pat savo veiklos pradžios 
„Gyvastis“ buvo žinoma. Tam labai 
padėjo Auksės Jurevičiūtės žurnalis-
tinio darbo patirtis, medikų palai-
kymas, pirmųjų narių noras padėti 
likimo draugams.

Taigi, kada yra oficiali „Gyvas-
ties“ veiklos pradžia?

1993-iųjų rugsėjo 16-oji „Gyvas-
ties“ kūrėjų atmintyje išliko, kaip 

išties neeilinė diena. Tačiau „Gyvas-
ties“ dokumentai „išrašyti“ 1993 m. 
spalio 6-ąją. Ją ir laikome oficialia 
asociacijos „gimimo diena“. 

Kas keitėsi per šiuos veiklos me-
tus?

Žingsnis po žingsnio „Gyvastis“ 
stiprėjo. Steigėsis nauji skyriai ir 
regioninės organizacijos Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Ma-
rijampolėje, Alytuje, Vilkaviškyje. 
Daugėjo narių. Į mūsų gretas įsi-
traukė žmonės po širdies ir kepenų 
transplantacijos, sergančių vaikų tė-
vai, jaunimas. Džiugu, kad jau daug 
metų trunka bendradarbiavimas su 
Neįgaliųjų reikalų departamentu 
(NRD) prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos. Kaip žinia, bet 
kokiai veiklai vykdyti reikalingi pi-
nigai. NRD remiami projektai sutei-
kia galimybę „Gyvasčiai“ vykdyti 
pagrindinius tikslus, leidžia nepra-
rasti darbų tęstinumo. Malonu, kad 
nevyriausybinių organizacijų pro-
jektus remia Sveikatos apsaugos mi-
nisterija, ne vienerius metus sėkmin-
gai bendradarbiaujama su Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Alytaus 
miestų, Marijampolės, Vilkaviškio 
rajono, Kazlų Rūdos, Kalvarijos sa-
vivaldybėmis. 

Kokie pagrindiniai „Gyvasties“ 
tikslai?

Tie patys, kokie buvo ir pradžio-
je: organų donorystės propagavimas, 
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ligonių švietimas, jų teisių atstova-
vimas, tarpusavio pagalbos skatini-
mas. 

Kokia organizacija yra šiandien?
Malonu, kad į šiandieninę organi-

zaciją ateina vis nauji nariai, spar-

čiai plečiasi mūsų gretos. Tuo pačiu 
daugėja ir vertingų minčių, gimsta 
gerų veiklos idėjų. Tebelieka labai 
svarbu nuoširdžiai, geranoriškai 
laikytis vienas kito, paremti vienas 
kitą, būti šalia, būti drauge visais 

atvejais. Lietuvos asociacijos „Gy-
vastis“ dvidešimtmečio proga noriu 
palinkėti kuo daugiau vilties. Kuo 
daugiau gerumo ir artimo meilės!
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Transplantacija – ne 
priežastis atsisakyti 
judėjimo
Aurelija Babinskienė, Lietuvos 
neįgaliųjų draugijos savaitraščio 
„Bičiulystė“ žurnalistė

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 
užsibrėžė ambicingą tikslą – kitais 
metais Lietuvoje surengti Europos 
žmonių su transplantuotomis širdi-
mis ir plaučiais žaidynes Lietuvoje. 
Į Vilnių turėtų atvykti apie 250 spor-
tininkų ir tiek pat lydinčiųjų. Žaidy-
nių dalyviai rungsis 8 rungtyse, tarp 
kurių: tenisas, badmintonas, krosas, 
važiavimas dviračiais, plaukimas ir t. t.

Pasižiūrėti, kaip sekasi planuoti 
žaidynes, į Lietuvą atvyko Europos 
žmonių su persodintomis širdimis 
ir plaučiais federacijos vadovas ai-
ris Brendanas Giligamas (persodin-
ta širdis) ir tarybos nariai – olandas 
Andre Lassoij (persodinti plaučiai) 
ir anglas Davidas Walkeris (sūnui 
persodinta širdis). Su jais susitiko 
lietuviai medikai iš Santariškių li-
goninės Širdies chirurgijos centro, 
doc. Virgilijus Tarutis ir prof. Kęs-
tutis Ručinskas, jau daugelį metų sė-
kmingai atliekantys transplantacijas 
ne prasčiau nei kitur pasaulyje. Taip 
pat jų pacientai, gyvenantys su per-
sodintomis širdimis ar plaučiais.

Saugokime savo kūną
Olandas A. Lassoij turi kuo pa-

sigirti: jis jau 17 metų gyvena su 
persodintais plaučiais, tačiau pasie-
kia puikių rezultatų sportuodamas. 
Vyriškis 2008 metais tapo Olandijos 
čempionu 200 m bėgimo rungtyje 
50-mečių grupėje. Niekas net neį-
tarė, kad jis – su persodintais plau-
čiais. Taip pat pasaulinėse transplan-
tuotųjų varžybose Andre greičiausiai 
bėgo 100 m ir 200 m rungtyse. 

A. Lassoij plaučiams pakenkė cis-
tinė fibrozė. Vyriškis pasakoja, kad 
savijauta blogėjo pamažu – jis jautė-
si vis blogiau ir blogiau, kol prireikė 
deguonies aparato, o vienintelis gy-

dymo būdas buvo transplantacija. 
Persodinimo operacijos A. Las-

soij laukė 19 mėnesių. Kai sulaukė 
donoro, turėjo susiruošti nedelsiant 
– jau po 4 valandų gulėjo ant opera-
cinio stalo. Po 7 valandas trukusios 
operacijos vyriškis atsibudo laimin-
gas, džiaugdamasis, kad vėl gali 
kvėpuoti, ir kad gavo naują gyveni-
mą, tačiau tuo pat metu neapleisda-
vo mintys apie donorą – juk tam, kad 
Andre gyventų, kažkas kitas turėjo 
mirti. 

Andre pasakoja, kad jis stengiasi 
nuolat palaikyti savo fizinę formą ir 
saugoti sveikatą. Net prieš transplan-
taciją, kai jam buvo sunku kvėpuoti 
ir reikėjo nuolat nešiotis deguonies 
aparatą, jis įsigudrino plaukti kvė-
puodamas deguonį net po vandeniu. 
Dabar jis sako taip pat nuolat palai-
kantis gerą fizinę formą, todėl jau 
17 metų jaučiasi esąs sveikas, pilna-
vertį gyvenimą gyvenantis žmogus 
ir net pasiekia rekordų. Žinoma, jis 
nepamiršta gerti vaistus, nuolat ti-
krintis sveikatą, vengia kenksmingų 
sveikatai dalykų – neina ten, kur gali 
būti kvėpavimo takams pavojingų 
bakterijų ar virusų. 

Olandas sako, kad žmonės po 
transplantacijų turėtų neapleisti sa-
vęs – sportuoti, treniruoti kūną. Ne-
būtinai tai turi būti profesionalus 
sportas, tačiau judėjimas būtinas. Jis 
pats sako ant dviračio sėdęs praėjus 
11 savaičių po transplantacijos, o 
po 2 metų pradėjo intensyviai tre-
niruotis lengvąją atletiką. „Aš darau 

tai, ką noriu daryti“, – sako Andre ir 
palinkėjo visiems saugoti savo svei-
katą. 

Transplantacija prikelia nau-
jam gyvenimui

Airiui Brendanui Giligamui šir-
dis persodinta prieš 11 metų. Jis 
pasakoja, kad širdies nepakankamu-
mo priežastis buvo virusas, kurio 
požymiai panašūs į gripą. Virusas 
savo neigiamą darbą padarė žaibiš-
kai – vos per keletą dienų nusilpo 
širdis. Po 10 dienų jau buvo aišku, 
kad norint gyventi, reikės persodi-
nimo operacijos. B. Giligamas pa-
sakoja transplantacijos laukęs 4 mė-
nesius. Tą laiką jautęsis išties blogai 
– būdavo nuolat pavargęs, negalėjo 
kvėpuoti. O prieš tai vyriškis buvo 
visiškai sveikas, net pas gydytojus 
nesilankydavo. Dabar jis džiaugia-
si galėdamas vėl gyventi normalų, 
sveiko žmogaus gyvenimą. Jis sako 
esantis puikiausias pavyzdys, kaip 
transplantacijos sugrąžina gyveni-
mą. 

Deividas Walkeris taip pat yra 
Europos žmonių su persodintomis 
širdimis ir plaučiais federacijos ta-
rybos narys, tačiau organų transplan-
tacijos prieš 26-erius metus prireikė 
ne jam, o sūnui – 18-mečiui vaiki-
nui, stipriam, sportuojančiam jau-
nuoliui. Šiuo metu sūnui 44 metai, 
jis turi 3 vaikus. Deivido sūnus tiki, 
kad jam sveikatą ir gyvybę palaiko 
sportas – jis 5 kartus per savaitę bė-
gioja, nuolat palaiko formą. Atmeti-
mas pasireiškė tik vieną kartą – tada, 
kai dirbo ramų, sėdimą darbą. Šiuo 
metu jis yra prekybos centro vadybi-
ninkas ir gyvena netgi aktyviau nei 
kiti žmonės. 

Gera proga pakalbėti apie dono-
rystę

Europos žmonių su persodinto-
mis širdimis ir plaučiais federa-
cijos atstovai pabrėžė, kad kitais 
metais planuojamų surengti žaidy-
nių esmė – paskleisti žinią visuo-
menei, kad ir su persodinta širdimi 
ar plaučiais žmonės gali sėkmingai 
gyventi visavertį gyvenimą. Taip 
pat, pasak B.Giligamo, tai proga 
dar kartą prisiminti apie donorystę 
ir apie tai, kad vienas žmogus po 
mirties gali išgelbėti 7 gyvybes.
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Peritoninė dializė 
Lietuvoje
Parengta pagal gydytojos dietolo-
gės Editos Saukaitytės, nefrologės 
Dalios Slapšytės ir PD slaugytojos 
Dalios Garmuvienės medžiagą

Kaip žinia, visiškai nustojus 
veikti saviems inkstams, žmogus 
gali išgyventi trijų gydymo metodų 
pagalba. Tai: hemodializė, peritoni-
nė dializė ir inksto transplantacija. 
Kitu atveju išeitis viena – mirtis. 

Nors kitais metais Lietuvoje su-
kaks 20 metų nuo tada, kai Vilniaus 
m. klinikinės ligoninės Antakalnio 
filiale nefrologė Dalia Slapšytė tris 
pacientus pradėjo gydyti peritonine 
dialize, mūsų šalyje šis gydymo me-
todas vis dar podukros vietoje. 

Daugelyje Europos šalių perito-
ninė dializė atliekama maždaug 10-
čiai procentų galutiniu inkstų funk-
cijos nepakankamumu sergančių 
pacientų. Lietuvoje šis skaičius te-
siekia 3 procentus. Peritoninei dia-
lizei net ir praėjus 20-čiai metų vis 
dar kyla problemų dėl finansavimo, 
o pacientams trūksta objektyvios in-
formacijos apie šį gydymo būdą. 

Šiame straipsnyje pasistengsime 
suteikti daugiau informacijos apie 
peritoninę dializę.

Peritoninė dializė – inkstų pakai-
tinės terapijos metodas, kai kraujo 
valymas vyksta pilvo ertmėje. Proce-
dūros metu pilvaplėvė atlieka inksto 
funkciją. 

Kad būtų galima pradėti peritoni-
nės dializės procedūras, į pilvo ertmę 
įvedamas kateteris. Tai atliekama li-
goninėje nedidelės operacijos metu. 
Kateteris implantuojamas jums pa-
togioje, lengvai po drabužiais pasle-
piamoje pilvo vietoje. Pilvo sienoje 
kateteris įtvirtinamas minkštu žiedu. 
Išorėje lieka maždaug 15 centimetrų  
ilgio kateterio galas. 

Implantavus kateterį, pacientai 
individualiai apmokomi toje svei-
katos priežiūros įstaigoje, kurioje 
pradedama peritoninė dializė. Jeigu 

pacientas negali pats atlikti peritoni-
nės dializės, apmokomi jo artimieji 
(pvz., vaikų tėvai ar globėjai). Iš pra-
džių kateterio išėjimo vietą prižiūri 
slaugytoja. Žaizdai sugijus, tai atlie-
ka pats pacientas.

Dializę atlikti galima po operaci-
jos praėjus 2 savaitėms, kai žaizda 
gerai sugyja. Neleidžiama maudy-
tis vonioje, tai galima daryti tik po 
dušu, nuėmus tvarsčius nuo katete-
rio.

Pilvaplėvė – tai plona plėvė, iš 
vidaus išklojanti pilvo ertmę ir lyg 
krepšys laikanti joje esančius orga-
nus. Bendras pilvaplėvės plotas yra 
apie 2 kvadratiniai metrai. Proce-
dūros metu pilvaplėvė atlieka filtro 
funkciją – per ją iš kraujo į dializės 
tirpalą pereina nereikalingi medžia-
gų apykaitos produktai ir skysčių 
perteklius.

Kateteris – tai plonas, minkštas 
vamzdelis, kuris į pilvo ertmę įveda-
mas nedidelės operacijos metu. Vie-
nas jo galas yra išorėje. Per šį vamz-
delį supilamas specialus tirpalas ir 
iš pilvo ertmės išleidžiamas skystis, 
kuriame yra iš kraujo perėjusios nu-
odingos ir nereikalingos medžiagos: 
kreatininas, šlapalas ir kt. Kateteris 
paliekamas ilgam: visam tam laikui, 
kol bus atliekama peritoninė dializė.

Dializatas – tai skystis, išleistas 
iš pilvo ertmės, kuriame jau yra pa-
šalintos nereikalingos medžiagos: 
kreatininas, šlapalas ir kt., vandens 
perteklius.

Peritoninės dializės procedūra 
susideda iš 3 fazių:

Įpylimas – kai dializės tirpalas su-
leidžiamas į pilvo ertmę.

Laikymas – kai skystis yra pilvo 
ertmėje.

Išleidimas – kai skystis išleidžia-
mas iš pilvo ertmės.

Atliekant peritoninę dializę ran-
kiniu būdu, įpylimo ir išpylimo pro-
cedūra trunka apie 20 min. 

Peritoninė dializė rekomenduo-
jama: pacientams kurių inkstai dar 
šiek tiek veikia, siekiant kuo ilgiau 
išsaugoti jų veiklą, pacientams, ku-
riems dėl prastų kraujagyslių nega-
lima suformuoti arterinės–veninės 
jungties (fistulės), būtinos hemodi-
alizės procedūroms atlikti, pacien-
tams, kurie netoleruoja hemodiali-
zės (žemas arterinis kraujospūdis, 
alergija plastiko paviršiams ir kt.), 
pacientams su širdies ir kraujagyslių 
sistemos problemomis, pacientams, 
kuriems pavojingas antikoaguliantų 
(vaistų, stabdančių kraujo krešėji-
mą) skyrimas, vaikams, dirbantiems 

INFORMACIJA

Lietuvai tai gera proga atkreipti 
visuomenės dėmesį į šią problemą 
ir pakviesti gyvenančiuosius po 
transplantacijos pradėti sportuoti, 
judėti, rūpintis savimi. 

Lietuvoje širdies persodinimo 
operacija pirmą kartą atlikta 1987 
m., plaučių – 2007-aisiais. Mūsų 

šalyje su persodinta širdimi ar 
plaučiais gyvena apie 50 žmonių. 
Kai kuriems iš jų donoro organas 
gyvybę palaiko jau 15 metų. Pasau-
lyje širdies persodinimo operacijos 
pradėtos anksčiau, todėl yra atvejų, 
kai žmonės po transplantacijos gy-
vena ir 40 metų. 

Praėjusiais metais Olandijo-
je vykusiose Europos žmonių su 
transplantuotomis širdimis ir plau-
čiais žaidynėse dalyvavo Rimvy-
das Vekerotas, o 2010-aisiais Šve-
dijoje Lietuvai atstovavo Nerijus 
Maskolaitis. 
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ar besimokantiems pacientams, kad 
galėtų tęsti darbą ar mokslą, pacien-
tams, gyvenantiems toli nuo hemo-
dializės centrų arba negalintiems 
atvykti į juos dėl savo būklės (ne-
vaikštantiems, paralyžiuotiems ir kt.)

Peritoninė dializė gali būti atlie-
kama rankiniu būdu – nuolatinė am-
bulatorinė peritoninė dializė arba 
aparatu – automatinė peritoninė dia-
lizė.

Parenkant aparatinį peritoninės 
dializės atlikimo būdą, pirmenybė 
suteikiama: vaikams, pacientams, 
kuriems neaparatinė peritoninė dia-
lizė yra nepakankamai efektyvi, ku-
rie patys savarankiškai negali atlikti 
peritoninės dializės, pacientams su 
diafragmos ar pilvo sienos išvarža, 
dirbantiems ar besimokantiems pa-
cientams.

Peritoninė dializė negalima: 
esant ūminei uždegiminei žarnyno 
ligai, blogam pilvaplėvės pralai-
dumui, skysčio susikaupimui krū-
tinplėvės ertmėje (hidrotoraksui), 
susisiekiančioms pleuros ir pilva-
plėvės ertmėms.

Daugeliu atveju dėl peritoninės 
dializės sprendžiama individualiai.

Pagrindinis peritoninės dializės 
pavojus – infekcija. Pagrindinė šios 
procedūros komplikacija – pilvaplė-
vės uždegimas (peritonitas). Pasi-
kartojanti ar laiku nepradėta gydyti 
pūlinga odos, kvėpavimo takų ir 
žarnyno infekcija gali sukelti pilva-
plėvės uždegimą – peritonitą, taip 
pat pabloginti pilvaplėvės filtravimo 
funkciją. Norint išvengti infekcijos, 
reikia laikytis kateterio įvedimo 
vietos priežiūros taisyklių bei žinoti 
pirmuosius peritonito požymius – 
pilvo skausmas, drumstas dializatas, 
karščiavimas, pykinimas, pablogė-
jęs skysčio išbėgimas. 

Dažniausiai atliekama peritoninės 
dializės rūšis – nuolatinė ambulato-
rinė peritoninė dializė. Ji atliekama 
rankiniu būdu bet kokioje švarioje 
aplinkoje – namie, darbe, kelionėje. 
Pilvo ertmėje nuolat būna 1,5–2,5 l 
skysčio, priklausomai nuo žmogaus 
kūno sudėjimo ir svorio. Dializės 
tirpalą pasikeičia pats žmogus 4 kar-
tus per dieną. Pakeitimo procesas 
trunka 20–30 min. Naktis skiriama 
miegui. Dializės tirpalo pakeitimas 
atliekamas atidžiai ir laikantis hi-
gienos. Dializės tirpalas pilve būna 
nuolat – dieną ir naktį. Laikotarpiu 
tarp tirpalo keitimų galima atlikti 
daugumą įprastų darbų.

Atliekant automatinę peritoninę 
dializę, naudojamas specialus apara-
tas, kuris su kateteriu, įstatytu į jūsų 
pilvo ertmę, yra sujungiamas aštuo-
nioms – dešimčiai valandų nakties 

metu. Tuo metu, kai vyksta dializė, 
jūs galite ramiai miegoti. Aparatas 
pats pagal nustatytą programą auto-
matiškai suleis ir išleis dializės tir-
palą. Jums tereikia prieš einant mie-
goti prie aparato prijungti reikiamą 
skysčio maišelių kiekį.

Jei dializės metu atsiranda kokių 
nors nesklandumų, jus pažadins ap-
arate esanti signalizavimo sistema. 
Aparatas gali atlikti keletą skirtingų 
peritoninės dializės programų. Gydy-
tojas, atsižvelgdamas į jūsų pilvaplė-
vės laidumą, parinks tinkamiausią.

Peritoninės dializės privalumai:
• Lėčiau mažėja liekamoji inkstų 

funkcija (inkstai ilgiau veikia, ilgiau 
išlieka ir didesnis šlapimo kiekis);

• Po transplantacijos persodintas 
inkstas pradeda greičiau funkcio-
nuoti;

• Peritoninę dializę lengva išmokti 
atlikti pačiam;

• Galima atlikti namuose: pacien-
tas „nepririštas“ prie procedūros atli-
kimo vietos. Jis yra nepriklausomas 
ir pats atsako už procedūros atlikimą;

• Lankstus procedūros laikas;
• Mažiau mitybos, skysčių apribo-

jimų negu atliekant hemodializę;
• Rečiau reikia lankytis ligoninėje 

(maždaug kas 4-8 savaites, o ne kas 
antrą dieną, kai atliekamos hemodia-
lizės procedūros);

• Procedūrai nereikia adatų;
• Lengviau kontroliuojamas krau-

jo spaudimas negu atliekant hemodi-
alizę;

• Mažesnis stresas organizmui, nes 
kenksmingos medžiagos iš organiz-
mo pašalinamos nuolat (atliekant he-
modializę  – tik 3 kartus per savaitę);

• Geresnė gyvenimo kokybė;
• Jei atliekama automatinė perito-

ninė dializė, paprastai dienos metu 
skysčio keisti nereikia – aparatas kei-
čia skystį pacientui miegant. 

Peritoninės dializės trūkumai:
• Supilti ir išpilti dializės tirpalą 

iš pilvo ertmės būtina 4 kartus per 
dieną (8 valandos skiriamos nakties 
miegui).

• Pilve yra nuolatinis kateteris;
• Galimas infekcijos pavojus;
• Namuose reikalinga vieta diali-

zės tirpalams laikyti;
• Jei atliekama automatinė perito-

ninė dializė, kasnakt reikia prisijung-
ti prie aparato. 

Dažniausiai užduodami klausi-
mai:

Prieš pradedant peritoninę dializę 
yra atliekama kateterio implanta-
cijos operacija. Ar tai nebus kliūtis 
inksto transplantacijai?

Inkstas yra persodinamas netoli 
klubakaulio, už pilvaplėvės, todėl pe-
ritoninės dializės kateteris tam visai 

netrukdo. Pacientams, atliekantiems 
peritoninę dializę, inksto transplanta-
cija daugeliu atvejų sėkminga.

Jei pasirinksiu peritoninę dializę, 
ar man visą laiką reikės vaikščioti su 
maišeliais?

Pastoviai su maišeliais vaikščioti 
nereikės. Jie yra pakeičiami 4 kartus 
per dieną procedūros metu maždaug 
per 20 minučių.

Jei peritoninės dializės procedūra 
yra atliekama 4 kartus per parą kas 
kelias valandas, tai ar turėsiu keltis 
ir naktį?

Naktį keltis nereikės. Tirpalas 
pakeičiamas kas 4 valandas dienos 
metu, o 8 valandos skiriamos nakties 
poilsiui.

Atliekant peritoninę dializę apara-
tu, ar man reikės naktį keltis šildyti 
tirpalą ir keisti koncentracijas?

Ne. Viską automatiškai padarys 
aparatas pagal nustatytą programą, 
kuri yra parenkama individualiai.

Ar man pačiam reikės rūpintis 
dializės tirpalų pristatymu?

Dializės tirpalus Jums pristatys 
įmonė, kuri juos tiekia. 

Kaip galėsiu praustis? Maudytis?
Praustis galima tik po dušu nuėmus 

tvarstį. Vonioje maudytis negalima, 
nes oda apie kateterį suminkštėja ir 
iš vandens gali patekti infekcija. Jei 
kateterio įvedimo vieta gerai užgiju-
si ir nėra infekcijos požymių, galima 
plaukioti jūroje, švariame tekančio 
vandens telkinyje, baseine, užklija-
vus kateterį vandens nepraleidžiančiu 
tvarščiu. Galima eiti į pirtį. 

Po bet kokių maudynių rekomen-
duojama nusiprausti po dušu ir susi-
tvarkyti įprastu būdu kateterio įvedi-
mo vietą.

Ar galėsiu sportuoti?
Jei norite būti sveikas, kuo dau-

giau judėkite. Mankšta padeda su-
mažinti kraujospūdį, stiprina kaulus 
bei raumenis. Jei sportavote iki dia-
lizės, greičiausiai galėsite ir pradėję 
peritoninę dializę. Galite važinėti 
dviračiu, bėgioti, žaisti golfą ar te-
nisą, šokti. Būtinai pasitarkite su gy-
dytoju ar slaugytoja, kad sportuojant 
nenukentėtų kateteris ar jo įvedimo 
vieta. Venkite tų sporto šakų, kur gali 
padidėti spaudimas pilvo ertmėje, ir 
komandinių – kur didelis traumų pa-
vojus.

Ar peritoninė dializė netrukdys 
mano intymiam gyvenimui? 

Svarbiausia bendrauti. Dėl fizinių 
ir emocinių pokyčių gali nukentėti 
intymumas ir lytinė funkcija. Nebijo-
kite – jei kateteris tinkamai įtvirtin-
tas, lytinių santykių metu neiškris ir 
nesukels jokio skausmo. Jei skystis 
pilvo ertmėje trukdo, išleiskite jį ly-
tinių santykių metu. Išbandykite ki-
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Valstybinė ligonių 
kasa: tyrimai 
atliekami nemokamai!
Valstybinės ligonių kasos informacija

Jau aštuntus metus Lietuvoje 
įgyvendinama Asmenų, priskirtinų 
širdies ir kraujagyslių ligų didelės 
rizikos grupei, atrankos ir prevenci-
jos priemonių finansavimo progra-
ma, kuriai kasmet numatomos lėšos 
iš Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo (PSDF) biudžeto. Ši programa 
skirta 40–55 metų vyrams ir 50–65 
metų moterims. Programa siekia-
ma sumažinti sergamumą ūminiais 
širdies ir kraujagyslių susirgimais, 
nustatyti naujus aterosklerozės bū-
klių  ir cukrinio diabeto atvejus, sie-
kiant sumažinti pacientų neįgalumą 

ir mirtingumą dėl širdies ir krauja-
gyslių ligų. Pagal šią programą pa-
slaugos teikiamos nemokamai, už 
jas gydymo įstaigoms, su kuriomis 
sudaromos paslaugų teikimo pagal 
programą sutartys, moka ligonių ka-
sos. 

Pasak Valstybinės ligonių kasos 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
(VLK) Paslaugų ekspertizės, meto-
dinio vadovavimo ir kontrolės sky-
riaus vedėjo pavaduotojos Vaidos 
Momkuvienės, norintiesiems pasi-
tikrinti širdies ir kraujagyslių būklę 
reikia kreiptis į šeimos gydytoją. 
Būtent jis nustato rizikos veiksnius 
ir, jei reikia, sudaro individualius 
širdies ir kraujagyslių ligų prevenci-
jos planus. Jei gydytojas nustato, kad 
širdies ir kraujagyslių ligų tikimybė 
yra didelė, jis siunčia pacientą į spe-
cializuotus centrus išsamiau ištirti, o 
prireikus pacientui skiriamas gydy-
mas. Svarbu žinoti ir tai, kad vieną 
kartą per metus nemokamai gali būti 
nustatoma gliukozės, cholesterolio, 

trigliceridų koncentracija kraujyje, 
atliekama elektrokardiograma ir kiti 
tyrimai, kurie ir parodo, ar žmogus 
priskirtinas didelės rizikos grupei. 

Visiems, o ypač didelės rizikos 
grupės asmenims, gydytojai aiškina, 
kad medikams seniai žinomi ligą 
sukeliantys ir ją skatinantys veiks-
niai, o kartu ir vaistai ligai gydyti. 
Medikai primena, kad ligos sparta 
priklauso ir nuo paciento – anksti 
diagnozavus ligos pradžią, jos spartą 
galima gerokai sulėtinti vien tik pa-
siryžus ir pakeitus gyvenimo būdą. 

Jei dar nepasitikrinote – kreipki-
tės į savo šeimos gydytoją

Jei pagal amžių jums priklausytų 
pasitikrinti, pirmiausiai kreipkitės 
į savo šeimos gydytoją, kuris paaiš-
kins ir paskirs pagal šią programą 
numatytus tyrimus. Būkite vienu iš 
tų, kuriems nemokami patikrinimai 
suteikia galimybę pasirūpinti savo 
sveikata ar visai išvengti šių pavo-
jingų gyvybei ligų. 

RENGINIAI

Jaunieji pacientai: 
norime būti išgirsti 
Europoje!
Ieva Meškauskaitė, 
Lietuvos asociacijos 
„Gyvastis“ narė

Liepos 8¬–11 d. Briuselyje vyko 
Europos pacientų forumo seminaras 
„Europa sutinka jaunuosius pacien-
tus“, kuriame dalyvavo daugiau nei 
25 įvairiomis lėtinėmis ligomis ser-
gantys jaunuoliai iš įvairių Europos 
šalių organizacijų, tarp jų ir iš Lie-
tuvos asociacijos „Gyvastis“. „Gy-
vastis“ – viena iš Europos pacientų 
forumo partnerių, vykdant lėtinėmis 
ligomis sergantiems jaunuoliams 
skirtą projektą „EMPATHY“.

tas pozas. Neslėpkite kateterio, tik jo 
dėka Jūs gyvas.

Kiek kilogramų svorio galėsiu 
nešti?

Atliekant peritoninę dializę reko-
menduojamas svoris yra 5 kilogra-
mai.

Kas bus, jei nuspręsiu, kad neno-
riu atlikti dializės? 

Jei dializė nebus atliekama, kaž-
kada tai taps mirties priežastimi.

Vilniaus m. klinikinės ligoninės 
Antakalnio filialo peritoninės dia-
lizės slaugytoja Dalia Garmuvienė, 
peritoninės dializės pacientus pri-
žiūrinti nuo 1998 m., gali papasakoti 
nemažai istorijų. Anksčiau peritoni-
nei dializei būdavo skiriama mažai 
lėšų, todėl ją dažniausiai skirdavo 
pacientams, kaip paskutinę galimy-
bę. Gali būti, kad kai kurie pacien-
tai būtų galėję gyventi ilgiau ir ko-
kybiškiau, jei šią dializę būtų buvę 
galima skirti anksčiau. 

D. Garmuvienė prisimena mergi-

ną, kuri labai netoleravo hemodiali-
zės, beveik neišeidavo iš ligoninių. 
Pradėjus peritoninę dializę, mergi-
nos sveikata pagerėjo. Nors mergi-
nos jau nebėra, motina mano, kad jei 
jos anksčiau būtų sužinojusios apie 
peritoninę dializę, jos dukra dar gy-
ventų. Dar vienam vaikinukui, ilgai 
nesiryžusiam pradėti peritoninės 
dializės, apsispręsti padėjo tai, kad 
ją atliekant nereikėjo atsisakyti jo 
mėgstamų bananų ir Coca–Colos. 
Viena smuikininkė peritoninę diali-
zę pasirinko, nes labai bijojo adatų. 
Be to, rankos – jos darbo instrumen-
tas, todėl moteriai labai nesinorėjo, 
kad jos būtų pjaustomos, formuojant 
fistulę. Po metų jai buvo persodintas 
inkstas. 

Jau penkerius metus peritoninę 
dializę atlieka ir 80-metis pacientas, 
kurį labai išvargindavo kelionės į 
hemodializės įstaigą. Jis džiaugiasi, 
kad dabar jaučiasi geriau. 

Dalia sako, kad ir dabar, kai pe-

ritoninės dializės finansavimas pa-
gerėjo, ligoniai dažnai neturi pakan-
kamai žinių apie šį pakaitinį inkstų 
terapijos būdą, todėl kviečia visus 
pacientus, kurių inkstai dėl galuti-
nio nepakankamumo nebegali atlikti 
savo funkcijų, stengtis kuo daugiau 
sužinoti apie visus galimus gydymo 
būdus. Ji pati visada pasirengusi at-
sakyti į pacientų klausimus. Daliai 
Garmuvienei galima skambinti į 
Vilniaus m. klinikinės ligoninės An-
takalnio filialo Peritoninės dializės 
kabinetą tel. 8 5 2743877 arba mob. 
tel. 8 672 35655.

Gera žinia norintiems daugiau su-
žinoti apie peritoninę dializę – gal-
būt jau šiuo metu, jums skaitant „Gy-
vasties“ informacinį leidinį „Nefro 
Info“, pasirodė naujas peritoninei 
dializei skirtas leidinys. Jo teirauki-
tės Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
skyriuose ir regioninėse organizaci-
jose (kontaktai „Nefro Info“ 2 psl.) 
arba Jus gydančio nefrologo. 
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Šventės 
„Tau, Vilniau!“ 
metu – apie organų 
donorystę
Ugnė Šakūnienė Lietuvos 
asociacijos „Gyvastis“  Prezidentė

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
nariai – tiek neįgalieji, laukiantys 
arba jau sulaukę kokio nors organo 
transplantacijos, tiek jų artimieji – 
kiekviena proga populiarina organų 
donorystę.

Ne išimtis ir asociacijos „Gyvas-
tis“ Vilniaus skyriaus nariai, akty-
viai atsiliepę į pirmininkės Vilmos 
Radavičienės ir koordinatorės Edi-
tos Markevičiūtės kvietimą, daly-
vauti šventėje „Tau, Vilniau!“ 

Rugsėjo 8 d. Katedros aikštėje 
vykusi šventė, prisidedanti prie neį-
galiųjų integracijos – jau 9-oji. Ren-
ginį, kurio metu buvo galima įsigyti 
neįgaliųjų darbų, pamatyti juos kon-
certuojant, globojo Socialinės ap-
saugos ir darbo ministrė Algimanta 
Pabedinskienė, organizavo Lietuvos 
specialiosios kūrybos draugija „Gu-
boja“, rėmė Neįgaliųjų reikalų de-
partamentas prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos.

Išmoningai papuoštas „Gyvas-
ties“ Vilniaus skyriaus stalas išsi-
skyrė ne tik neįgaliųjų darbeliais, bet 
ir organų donorystę propaguojančios 
informacijos gausa. Dauguma narių 
vilkėjo geltonus – donoro kortelės 
spalvos – marškinėlius, turėjo už-
rašus „Pritariu organų donorystei“, 
„Gyvenu dovanoto inksto, širdies, 
kepenų dėka“. Deja, bet buvo ir liū-

dnesnių užrašų: „Laukiu transplanta-
cijos“. Labiausiai žmonės atkreipda-
vo dėmesį į keturmetę savo gamybos 
auskariukus demonstravusią Ugnytę, 
laukiančią širdies ir plaučių trans-
plantacijos. Papuošalus mergytė par-
davinėjo už simbolinę kainą – 2 Lt. 
Ugnytę atlydėjo visa šeima – tėve-
liai ir mažasis broliukas. 

Tėtį Rimvydą, gyvenantį perso-
dintos širdies dėka, palaikė jo sep-
tynmetis sūnus Justinas, gimęs iš 
karto po to, kai Rimvydas sulaukė 
jam antrąjį gyvenimą dovanojusios 
transplantacijos. Tėtis su sūnumi 
gamina įdomius pakabinamus suve-

nyrus. 
Maždaug prieš metus sulaukusi 

inksto persodinimo Vita demonstra-
vo savo nuostabius dekupažo kūri-
nius. 

Kepenų transplantacijos dėka gy-
venantis Gintaras šį kartą savo dar-
bų nepristatė, tačiau kartu su žmona 
aktyviai pasakojo aplinkiniams apie 
organų donorystę. Savo likimo drau-
gus palaikančių ir donorystę popu-
liarinančių buvo apie 30. Vieni jau 
džiaugiasi antru gyvenimu, kurį do-
vanojo persodintas inkstas ar širdis, 
kiti tokios operacijos tikisi sulaukti. 

Keturias dienas vykusiame semi-
nare, kuriame dalyvavo ir 3 su perso-
dintais inkstais gyvenantys Lietuvos 
asociacijos „Gyvastis“ nariai, buvo 
nagrinėjamos tokios temos, kaip jau-
nųjų pacientų diskriminacija, žinių 
trūkumas bei emocinės problemos, 
sužinojus, jog sergama nepagydoma 
lėtine liga, jaunuolių perėjimas iš 
vaikų į suaugusiųjų skyrių ir pana-
šios aktualios kasdienybėje iškylan-
čios problemos.

„Džiaugiuosi, jog Europos pa-
cientų forumas jau daugelį metų 
sėkmingai vykdo savo veiklą ir, 
rengdamas tokius projektus kaip 
EMPATHY, įtraukia ir skatina jau-
nimą dalintis savo patirtimis bei 

problemomis, o svarbiausia – akty-
viai ieškoti jų sprendimo būdų bei 
garsiai apie juos kalbėti visoje Eu-
ropoje. Ir tai yra nuostabu! Nes tik 
pastangos ir konstruktyvi valdžios 
kritika gali padėti išspręsti iškylan-
čias problemas“ – teigė lėtinių ligų 
federacijos Europoje atstovas Marco 
Greco.

Projekto organizatoriai suteikė 
galimybę jauniesiems pacientams 
akis į akį susitikti su Europos Parla-
mento nariais, dirbančiais įvairiau-
siose srityse, tokiose kaip sveikatos 
apsauga bei priežiūra, pacientų tei-
sės, ekonomika, kurie atsakė į paci-
entų užduodamus klausimus, aiški-
no apie savo veiklą, siekė užtikrinti 

savo pažadų įvykdymą ateityje.
Norint geriau suprasti pacientų 

poreikius bei problemas, seminare 
buvo kuriami vaidinimai, kur ser-
gantys jaunuoliai stengėsi įsijausti 
į tėvų, ligonių, medikų ir darbdavių 
vaidmenis. 

EMPATHY – Europos pacientų 
forumo jaunimo grupės projektas, 
siekiantis įtraukti kuo daugiau ini-
ciatyvių jaunų pacientų iš įvairių 
Europos šalių organizacijų, užtikrin-
ti kokybišką sergančiųjų sveikatos 
priežiūrą bei skatinti jaunimą spręsti 
savo problemas Europos lygiu, įtrau-
kiant ir Europos Parlamento narius.

Daugiau informacijos galite rasti 
čia: www.eu-patient.eu.
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AČIŪ, KAD MUMS RAŠOTE

Plaukimas baidarė-
mis - rimtas iššūkis 
net sportuojantiems
Algirdas Raškauskas, 
Lietuvos asociacijos ,, Gyvastis“ 
Marijampolės skyriaus narys

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
suorganizuotoje aktyvaus poilsio sto-
vykloje – plaukime baidarėmis – daly-
vavau pirmą kartą. Pirmą dieną apie 18 
km nuo Ukmergės link Jonavos plaukė-
me Šventosios upe. Iš ryto niaukstėsi 
dangus, kilo vėsus vėjas, pranašauajntis 
apie galimą stiprų lietų. Tačiau plauki-
mas buvo iš anksto užsakytas ir oro jau 
nebepasirinksi. Atvykus autobusiukui, 
nuotaikos nebuvo pakilios, nes mintis, 
jog bus vėsu, lis ir dar galima įkristi į 
šaltą upę, nedavė ramybės. Tačiau, kaip 

vėliau pasirodė, nuogąstavimai nepasi-
tvirtino – oras buvo puikus, lietpalčių 
net neprireikė, o kartais užpučiantis 
vėjas buvo kaip atgaiva sušilus nuo ir-
klavimo. 

Prie Ukmergės upė gana plati ir gili, 
todėl plaukti nebuvo sunku, tereikė-
jo pavairuoti ir stengtis neatsilikti. O 
plaukiant buvo galima grožėtis gamta. 
Maždaug po poros valandų irklavimo 
upės saloje sustojome pailsėti ir už-
kąsti. Susikūrėme laužą, išsikepėme 
dešrelių. Pailsėję plaukėme toliau link 
kelionės tikslo, t. y., mūsų sodybos. Ka-
dangi plaukėme ilgai, o upė buvo gana 
vienoda, daug kam plaukimas prailgo. 
Už kiekvieno posūkio tikėdavomės 
pamatyti mūsų sodybą, o jos kaip ne-
buvo, taip nebuvo. Galiausiai grįžome į 
stovyklavietę. Buvom išalkę ir pavargę. 
Kitą dieną turėjom progą pailsėti, nes 
plaukti nereikėjo. Dializuojamieji vyko 
į Ukmergės ir Jonavos dializės įstaigas 
atlikti gyvybiškai būtinų procedūrų.

Antrą plaukimo dieną supratome, 
kad pirmoji diena tebuvo lengvas pasi-

plaukiojimas ir pažintis su baidarėmis, 
nes šį kartą laukė žymiai ekstremales-
nis plaukimas. Plaukėme Širvintos 
upe. Čia progų pailsėti beveik nebuvo 
– upė sekli ir joje gausybė akmenų, tiek 
iškilusių, tiek po vandeniu. Jeigu užsi-
žiopsosi – greitai įstrigsi arba apvirsi. 
Buvo netgi nedidelių krioklių. Antros 
dienos plaukimas, nors fiziškai gero-
kai sunkesnis, daugumai labai patiko, 
visiškai neprailgo. Priplaukus kelionės 
tikslą, klausėme, nejaugi jau kelionės 
pabaiga? 

Plaukimas baidarėmis tikrai nebuvo 
lengvas pasiplaukiojimas netgi regu-
liariai sportuojantiems, tačiau pavargę 
raumenys ir nutrinti delnai atrodo men-
kniekis prieš įspūdžius ir nuotykius, 
kuriuos teko patirti baidarių žygyje.

Projektą rėmė Neįgaliųjų reikalų 
departamentas prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos, Sveikatos 
apsaugos ministerija, taip pat buvo pa-
naudoti Lietuvos asociacijos „Gyvas-
tis“ surinktų 2 proc. nuo GPM dalis.
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Popietė su  
Timu Petraičiu
Šarūnė Kazlauskaitė, Lietuvos 
asociacijos „Gyvastis“ narė

Kaip ir keletas kitų jaunuolių, „Gy-
vasties“ jaunimo stovykloje dalyva-
vau pirmą kartą. Antrosios sotvyklos 
dienos vakarą išgirdusi, kad kitą rytą 
vos atsikėlus teks klausyti kažkokio 
psichologo paskaitos, labai nusivy-
liau. Niekada per daug nesidomėjau 
psichologija, maniau, kad tai labai 
nuobodu.

Psichologai man atrodė kažkokie 
keisti žmonės, pasimetę savyje. Ta-
čiau pamačius psichologą Timą Pe-
traitį, kuris dviračiu atvyko iš Kauno, 
mano nuomonė pasikeitė. 

Popietę praleidome labai linskmai 
ir turiningai. Įvairūs žaidimai leido 
labiau pasitikėti vieniems kitais, pa-
bendrauti ir susipažinti. Laikas nepra-

ilgo, norėjosi dar daugiau. Užsiėmimų 
metu mokėmės efektyviai bendrauti, 
pozityviai mąstyti, kūrybiškumo, sa-
vęs pažinimo bei pasitikėjimo savimi 
stiprinimu. Jautėmės laisvi ir atsipa-
laidavę. Žaidėme žaidimus, kurie pa-
dėjo išskirti lyderio savybes, ugdyti 
ištvermę, logiką, mokė bendravimo ir 
vienas kito pažinimo. 

Labiausiai nustebino, žaidimas su 
taro kortomis, kurio metu reikėjo iš-
sitraukti vieną kortą ir joje pamatyti 
savo gyvenimo istoriją. Net nema-

niau, kad atsitiktinai ištraukta korta 
ir joje esantis paveiksliukas gali tiek 
daug pasakyti apie tavo gyvenimą. 
Daugumos istorijos labai atitiko rea-
laus gyvenimo situacijas, sunkiai nu-
eitą kelią, tikslo siekimą, nelaimingą 
meilę, naujo gyvenimo pradžią. 

Projektą rėmė Neįgaliųjų reikalų 
departamentas prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos, taip pat 
buvo panaudoti Lietuvos asociacijos 
„Gyvastis“ surinktų 2 proc. nuo GPM 
dalis.

Sergančių vaikų tėvų 
bendravimas – vertybė
Aušra Degutytė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
tarybos narė

Vasaros viduryje Šventojoje vyko 
savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdy-
mo stovykla, skirta neįgaliems vaikams 
ir jų tėvams. Kadangi stovykloje gali 
dalyvauti tik 5 vaikai ir 5 juos slaugan-
tys asmenys, kviečiant dalyvius sten-
giamasi pakviesti tuos, kurie niekada 
nėra dalyvavę panašioje stovykloje. 
Šiais metais naujokas buvo Tadukas, 
gyvenantis persodintų kepenų dėka.

Stovyklos metu vyko užsiėmimai 
su psichologe Ingrida Mineikiene 
(Kretingos pedagoginės psichologinės 
tarnybos direktore). Psichologė užsiė-
mimams ruošdavosi, atsižvelgdama į 
stovyklautojų poreikius ir pageidavi-
mus. Užsiėmimų metu teko dalyvauti 
komandinėse, kūrybinėse užduotyse, 
klausytis paskaitų apie krizę, stresą, 
konfliktų valdymą. Teko prisistatyti pa-
gal pasirinktą žaisliuką–gyvūną. Neįti-
kėtina, kiek daug galima pasakyti apie 
žmogų, vertinant tokį jo pasirinkimą. 

Vaikus ir jų tėvus įtraukė Elenos 
Jakubauskienės dailės terapijos užsi-
ėmimai. Stalai buvo nukloti piešimo 
priemonėmis, ir meno kūriniais. Ant 
palangės išdėlioti išdabinti akmenėliai 
su vabalėlių atvaizdais traukė praeivių 
dėmesį. Pasak Elenos, mes galime nu-
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Kelionė į Vilniaus 
požemius ir Lietuvos 
Respublikos Seimą
Ilona Masaitienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Marijampolės skyriaus projektų 
koordinatorė

Po šaltos žiemos ir ilgo pavasario, 
prasidėjus ilgai lauktai vasarai ir at-
šilus orams sugrįžta noras keliauti. 
Marijampolės ir Vilkaviškio ,,Gy-
vasties“ nariai vasarą pradėjo eks-
kursija į Vilnių. Su miesto istorija 
galima susipažinti ne tik vaikštinė-
jant ar apžiūrint architektūrą. Daug 
paslapčių glūdi ir po mūsų kojomis: 
požemiai, slapti tuneliai, bažny-
čių rūsiai, pasakojimai apie senojo 
miesto gyvenimą, užkastus ir atras-
tus lobius, įsimylėjėlių istorijas ir 
iki šių dienų sklandančias legendas. 

Norėdami tai pamatyti pasirinkome 
ekskursiją į požeminį Vilnių. Pože-
miai driekiasi po gyvenamaisiais 
senamiesčio namais, įstaigų pasta-
tais, bažnyčiomis. Vilnių ne kartą 
niokojo gaisrai, tačiau rūsiai liko, 
per gaisrus jie nukentėjo mažiausiai. 
Apima virpulys, kai pamatai kelių 
šimtų metų senumo erdves, slepian-
čias ne vieną paslaptį. Ten įžengus, 
atsiveria kitas Vilniaus veidas. Kas 
žino, galbūt kitą kartą eidami sena-
miesčio akmenimis grįstomis gatvė-
mis susimąstysime – po mūsų kojo-
mis amžių kaupta praeitis.

Pirmąją ekskursijos dalį užbai-
gėme aplankant garsiausią Vilniaus 
barokinę Šv. Apaštalų Petro ir Po-
vilo bažnyčią, garsėjančią ypatingu 
interjeru.

Po pietų vykome į Lietuvos Res-
publikos Seimą. Ekskursija prasidė-
jo nuo I Seimo rūmų kuriuose daugu-
ma kabinetų skirti Seimo nariams, jų 
padėjėjams. Iki II rūmų rekonstruk-
cijos šiame pastate buvo pagrindinė 
įstatymų leidėjų Plenarinių posėdžių 
salė, kur 1990-ųjų kovo 11-ąją buvo 

atkurta Lietuvos valstybė. Dabar 
Kovo 11-osios salėje Seimo nariai 
renkasi į iškilmingus posėdžius. 
Taip pat čia yra konferencijoms, 
pasitarimams, susitikimams skirtos 
salės: Algirdo Mykolo Brazausko, 
Lietuvos Tarybos, Konstitucijos. II 
rūmuose yra naujoji Seimo plenari-
nių posėdžių salė, atidaryta 2007 m. 
rugsėjo 10 d. Salėje įrengtos atskiros 
vietos (stebėjimo ložės) Seimo lan-
kytojams, iš kurių mes stebėjome 
Seimo posėdį. Šiuose rūmuose taip 
pat įrengtos darbo vietos žiniasklai-
dos atstovams: Spaudos konferen-
cijų salė, Žurnalistų kambarys. Po 
ekskursijos trumpam susitikome su 
Ministru Pirmininku Algirdu Butke-
vičiumi ir Seimo nariu Albinu Mi-
trulevičiumi, kuriam esame dėkingi 
už pakvietimą į Seimą. 

Ekskursijos aptarimui grįždami 
namo sustojome prie velnio duobės, 
tūnančios giliai miške netoli Aukš-
tadvario miestelio, kurioje, esą, ap-
silanko vaiduokliai.

piešti savo nerimą, blogas emocijas, 
taip pasijusdami geriau. 

Stovyklos metu reikalingų įgūdžių 
ir žinių įgyja ne tik neįgalieji, bet ir 
jų tėvai, kiti šeimos nariai. Tai padeda 
artimiesiems suvokti, kas svarbu neį-
galiam vaikui. Tėvų bendravimas, vai-

kų klegesys ir juokas padeda pasijusti 
sveikesniais, bent trumpam užmiršti 
savo problemas.

Stovykloje dalyvaujantys tėvai ar-
timiau susipažino, dalijosi patirtimi, 
pasakojo kaip liga veikia kasdienį vai-
ko gyvenimą, kaip sprendžia iškilusias 

problemas. Tai neįkainojama informa-
cija, kurios nerasi jokioje knygoje ar 
internete. 

Projektą rėmė Neįgaliųjų reikalų 
departamentas prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos.
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Vilniaus ,,Gyvastis“ 
nenustoja keliauti!
Laima Švaronaitė, Lietuvos 
asociacijos „Gyvastis“ Vilniaus 
skyriaus narė

Štai ir baigėsi vasara, atėjo ru-
duo, tačiau gamta dar palepina šil-
tais orais. Vilniaus skyriui ši vasara 
buvo kaip niekada aktyvi ir kupina 
įspūdžių. Daug visko pamatyta, daug 
visko aplankyta. Pirmoji ekskursija 
buvo netoli, Lietuvos banko Pinigų 
muziejuje. Ekskursija buvo labai 
įdomi. Gidė mums papasakojo apie 
pinigų istoriją, kur atsirado pinigai, 
kaip jie anksčiau atrodė ir pan. Eks-
kursijos įspūdį padidino tai, kad ji 
buvo interaktyvi. Mes galėjom pa-
tys „nusikalti“ skatiką, taip pat pa-
sisvėrę galėjom sužinoti, kiek mes 
kainuotume, jei būtume auksiniai, 
sidabriniai arba platininiai luitai. 
Viskas paskaičiuota eurais ir litais. 
Visi buvome labai brangūs. Tačiau 
didžiausio susidomėjimo sulaukė 
kompiuterinis testas, kurį teisingai 
išsprendus – gauni dovaną. Gidė 
padėjo atsakyti į kai kuriuos klausi-
mus, todėl nė vienas neliko neapdo-
vanotas. Kiekvienas galėjo atsidurti 
,,ant pinigo”. Ne lito, bet senovinio 
lietuviško pinigo muštinio. Labai 
smagiai praleidome laiką, o mums 
skirtos valandos pralėkė nepastebi-
mai greitai ir turiningai.

Kita ekskursija taip pat buvo 
mūsų gimtajame Vilniuje, Šv. Jonų 
bažnyčios bokšte ir Vilniaus Univer-
siteto architektūriniame ansamblyje. 
Tiesa, buvo narių ir iš kitų miestų. 
Pirmiausia mes lipome į Šv. Jonų 
bažnyčios varpinės bokštą. Jis yra 
aukščiausiai (68 m.) iškilusi vieta 
Vilniaus Senamiestyje. Nesvarbu, 
kad dalį bokšto mus užkėlė liftas, bet 
vistiek, tie, kurie norėjo pasigrožėti 
Vilniaus panorama nuo pat viršaus, 
turėjo atiduoti labai nemažai fizinių 
jėgų. Tačiau vaizdas, kurį mes išvy-
dome, buvo to vertas. Pasigrožėję, 
pafotografavę ir patys pasifotogra-
favę turėjome lipti žemyn, nes mūsų 
laukė ekskursija po Vilniaus Uni-
versiteto biblioteką ir architektūrinį 
ansamblį. Pirmiausia mus nuvedė 
į pagrindinę bibliotekos salę. Joje 
visos lubos ir sienos yra išpieštos 
freskomis. Dauguma jų yra iškilių 
Lietuvos žmonių dovanos Vilniaus 
universitetui. Visa tai yra istori-
ja išlikusi iki mūsų dienų. Visuose 
Vilniaus universiteto pagrindiniuo-

se rūmuose sienos ir lubos pilnos 
freskų. Vaizdas nepakartojamas. To 
neįmanoma nupasakoti – reikia pa-
matyti. Aplankėme bibliotekos bal-
tąją salę, kurioje būna tik profesoriai 
ir doktorantai. Tai labai ypatingą 
aurą skleidžianti vieta. Iš jos mes 
pakliuvome į Vilniaus Universiteto 
observatorijos bokštą. Šį kartą ne-
mažai teko patiems lipti sraigtiniais 
laiptais. Pačiame bokšte yra labai 
mažai vietos, todėl jeigu būtų norėję 

lipti visi, būtume netilpę. Galėjome 
iš šono pasižiūrėti į Šv. Jonų bažny-
čios varpinę, kur buvom užlipę prieš 
keletą minučių. Taip pat aplankė-
me kelis Vilniaus universiteto kie-
melius ir pačią Šv. Jonų bažnyčią. 

Gidė pasakojo, kad bažnyčios sie-
nos ir lubos anksčiau taip pat buvo 
išpieštos freskomis, bet kažkas XIX 
a. pabaigoje viską uždažė baltai, to-
dėl beveik nebuvo įmanoma atkur-
ti. Viskas ten labai gražu. Tą dieną 
teko labai daug vaikščioti ir laipio-
ti, todėl kojų raumenis skaudėjo dar 
kelias dienas. Bet nuovargį atperka 
patirti įspūdžiai ir pamatyti vaizdai.

Kita išvyka buvo jau toliau. Mes, 
Vilniaus skyriaus nariai, sugalvojom 
nuvykti į Palangą. Visi vyko patys ir 
jau paskui susitikom Palangos cen-
tre. Buvo įdomu susitikti ne Vilniuj, 
o visai kitoj aplinkoj. Užėjom į kavi-
nę, suvalgėm šašlykų, pabendravom, 
pasijuokėm. Tą vakarą buvo vienos 
„gyvastietės“ gimtadienis, todėl ka-
vinėje pradėjom šokius. Mūsų pa-
vyzdžiu pasekė ir kiti žmonės. Buvo 
smagu. Vėliau išsiskirstėm ir visi 
tęsėm atostogas su saviškiais

Na, ir galiausiai paskutinė mūsų 
išvyka, kurią mes pavadinom vasa-
ros palydėtuvėm, buvo Ignalinos ra-
jone. Ten mes važiavome į kepyklą 
ir kepėm šakotį. Jis mums pavyko 
– buvo labai skanus. Kiekvienas ga-
lėjo prisidėti prie proceso. Iškepus 
mus nuvedė į kavinėje įrengtą mu-
ziejų, kuriame buvo daug senovinių 
įrankių, kurie reikalingi kepimui. 
Taip pat šiek tiek papasakojo apie 
šakočių kepimo istoriją. Išvažiuo-
jant dar galėjome nusipirkti suve-
nyrinių šakočių artimiesiems. Toje 
kavinėje eksponuojamas šakotis – 
Lietuvos rekordininkas. Jo aukštis 
daugiau nei 2 metrai. Tikrai įspū-
dingai atrodantis kepinys. Apsipirkę 
nuvažiavome į Palūšę ir pasidarėm 
pikniką. Taip pat, kas norėjo, galėjo 
paplaukioti valtimi. Pasėdėję, pasi-
stiprinę namo dar nelabai norėjom, 
todėl sumanėm, kad reikia dar kur 
nors nuvažiuoti. Taigi, mes nuvažia-
vom į labai gražią vietą – Ladakalnį. 
Norint ant jo patekti reikia lipti į vir-
šų miško keliuku. Užlipus atsiveria 
nepakartojamas vaizdas. Matosi 6 
ežerai. Visas Lietuvos grožis, kaip 
ant delno. Visi puolė fotografuoti tą 
vaizdą ir fotografuotis patys. Tokios 
vasaros palydėtuvės buvo tikrai vy-
kusios.

Tai štai tokia buvo Vilniaus ,,Gy-
vasties” vasara. Pilna įspūdžių, naujų 
žinių ir svarbiausia geros nuotaikos. 
Gaila, kad ji labai greitai pralėkė, 
bet kaip sakoma, viskas, kas gerai, 
greitai baigiasi. Laukiam kitos vasa-
ros ir tokių pačių nepamirštamų ke-
lionių ir dar nepatirtų įspūdžių. Už 
visas išvykas ir ekskursijas didelis 
AČIŪ Vilniaus skyriaus koordina-
torei Editai Markevičiūtei. Jos nuo-
pelnas, kad turėjome tokią vasarą.
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Du keliai susitiko vie-
noje ekskursijoje
Rima Petrolienė, Lietuvos 
asociacijos „Gyvastis“ Klaipėdos 
skyriaus narė 

Pirmą rugpjūčio savaitgalį Klai-
pėdos skyriaus nariai susiruošė į ke-
lionę aplankyti Aukštaitijos krašto ir 
pavaikščioti „Alaus ir sūrio“ keliais. 
Ankstyva kelionė neprailgo. Autobu-
siuke aptarėme skyriaus reikalus, pa-
sidalinome naujienomis, apsikeitėme 
nuomonėmis. Porą kartų sustojome, 
pamiklinome kojytes ir po penkių 
valandų pasiekėme Biržus. Pirmasis 
mūsų lankymo taškas – Biržų mies-
to muziejus. Didelėje kunigaikščių 
Radvilų pilyje eksponatų pilnos sa-
lės žavėjo ir skatino mūsų smalsumą. 
Ekskursijos vadovė spėjo ir pasakoti, 
ir atsakinėti į klausimus, net leido pa-
groti senoviniu muzikos instrumentu. 
Mėtėme pinigėlius į norų išsipildymo 
skrynią. Gal būtume užtrukę ilgėliau, 
bet mūsų jau laukė kita gidė, kuri va-
žiuodama kartu supažindino su savo 
gimtu miestu. Vėliau keliavome žiū-
rėti smegduobių. Jų šiame krašte gau-
su. Vienoje iš jų (vadinamoje „Geolo-
gu“) ir karščiausią vasarą laikosi tik 
+5 laipsniai. Tad nusileidę pajutome 
vėsą, kuri trumpam leido pasislėp-
ti nuo kaitros. Vaikščiojome miesto 
parku, ėjome mediniu tiltu, kurio il-
gis net pusė kilometro. Gidė pusiau 
juokais, pusiau rimtai pasakojo, kad 
tai lyg jaunavedžio išbandymas, kurį 

ne visi įveikia nešdami juo nuotaką. 
Mūsų vyrukai apsidžiaugė, kad Klai-
pėdoje tiltai žymiai trumpesni. Spė-
jome dar nulėkti į Likėnus, kur jau 
trečią kartą susidūrėme su vis mūsų 
kelyje pasitaikančiais tais pačiais 
vestuvininkais. Trečias kartas neme-
lavo, padainavome jiems tai progai 
tinkančią dainelę ir užsidirbome sal-
dainių. „Alaus kelias“ baigėsi Biržų 
alaus darykloje. Joje pamatėme visą 
šio produkto gamybos procesą ir iš-
girdome nemažai įdomybių iš gamy-
klos ekskursijos vadovės. Degustaci-
joje ragavome kelių rūšių alaus. Gidė 
papasakojo daug smagių istorijų šia 
tema. Visai atsitiktinai pakliuvome į 
Biržų miesto šventę, tad teko ir joje 
sudalyvauti. Ją organizavo už miesto 
ribų, tad norintys galėjo paskraidyti 
lėktuvėliais, matėme senovinių au-
tomobilių parodą, apžiūrėjom mugę, 
pasiklausėme koncerto. Pilni įspū-
džių, geros nuotaikos, pasukome Ro-
kiškio link, kur užsakytoje sodyboje 
laukė vakarienė ir nakvynė. Gražūs 

statiniai, skanūs naminiai patiekalai 
ir ramybei nuteikiantys žalumos plo-
tai džiugino mus – miestelėnus. Pa-
ilsėję ir žvalūs, pasivaišinę kaimiška 
kiaušiniene, anksti ryte patraukėm 
„Sūrio keliu“. Jis prasidėjo nuo Ro-
kiškio mieste stovinčio grafų Tyzen-
hauzų dvaro apžiūros. Dvaro rūsiuo-
se sužinojome apie senovinius pieno 
produktų gaminimo būdus, matėme 
tam skirtus prietaisus, žiūrėjome fil-
mą apie dabartinę pieno produktų 
gamybą Rokiškyje ir degustavome 
kelių rūšių sūrius. Vėliau kilome į 
viršų ir autentiškoje dvaro aplinkoje 
klausėmės apie plačios Tyzenhauzų 
ir Pšezdzieckių giminės garsius žmo-
nes, jų nuveiktus darbus. Apžiūrint 
sales, ypač sudomino grafams pri-
klausę daiktai – rūbai, knygos, indai, 
baldai. Dvaro aplinkoje matėme dar 
daug statinių, kuriuose eksponuojami 
liaudies menininkų darbai. Tolesnis 
„Sūrio kelias“ mus vedė į Rokiškio 
senamiestį ir miesto bažnyčią bei jos 
rūsius. Mus lydėjusi vadovė sutei-
kė naujų žinių apie šią Aukštaitijos 
krašto dalį. Atėjo laikas traukti na-
mučio, tad jai padėkojome, įteikėme 
dovanėlę ir išsiskyrėme. Bekeliauda-
mi išalkome ir nusprendėme sustoti 
pavakarieniauti Šeduvoje. Truputėlį 
pavargę, bet laimingi, patenkinti, pil-
ni naujų žinių ir įspūdžių grįžome į 
savo miestą. Dėkojame visiems, ku-
rie prisidėjo prie šios ekskursijos or-
ganizavimo, ypač mūsų narei Jūratei 
Zeigienei už šią idėją ir pastangas ją 
įgyvendinant. Norisi nors trumpam 
pabėgti nuo savo sveikatos problemų, 
užsimiršti. Sudie, vasarėle, kitais me-
tais susitiksim vėl.

Popietė Jono Basana-
vičiaus gimtinėje
Ilona Masaitienė, Lietuvos 
asociacijos ,,Gyvastis” Marijampo-
lės skyriaus projektų koordinatorė

Geras pusvalandis nuo Marijam-
polės – ir mes Ožkabalių kaime, dr. 
Jono Basanavičiaus gimtinėje.  Jono 
Basanavičiaus sodyboje–muziejuje 
pristatoma pasiturinčio Suvalkijos 
regiono ūkininko vienkiemio sody-
ba su to laikotarpio tradiciniais gy-
venamaisiais ir ūkiniais trobesiais. 
Stuba (namas) stovi aukščiausioje 
kiemo vietoje ant kalnelio. Joje įkur-
tas muziejus, kuriame eksponuo-
jami to laikotarpio baldai, keletas 
dr. Jono Basanavičiaus asmeninių 
daiktų. Pasivaikščioję po namą, ap-

žiūrėję ekspoziciją, išklausę įdomų 
gidės pasakojimą, sugužėjome kep-
ti ir ragauti senoviškų blynų.  Šios 
edukacinės programos metu buvome 
supažindinti su XIX-XX a. sandūros 
maisto gaminimo ypatumais, prieta-
rais, tradicijomis. Bandėme parodyti 
savo gudrumą atpažindami įvairius 
grūdus bei buities rakandus. Suži-
nojome, iš ko maišomas „blendinys“ 
ir ką simbolizuoja blynas. Didelėje 
keptuvėje kepėme blynus ir raga-
vome su įvairiais dažiniais. Blynus 

reikia valgyti, o ne kalbėti apie juos. 
Tai faktas kaip blynas!

Netoli sodybos auginamas Tau-
tinio atgimimo ąžuolynas. 1989 
metais balandžio 1 dieną Jono Ba-
sanavičiaus tėviškės laukuose, Ož-
kabaliuose, buvo pradėtas sodinti 
Lietuvos Tautinio Atgimimo Ąžuo-
lynas – gyvas, kvėpuojantis ir nuolat 
augantis visos lietuvių tautos atgi-
mimo simbolis. Atgimimo ąžuolyne 
– kone 40 hektarų plote, manoma, 
auga apie 12 tūkstančių ąžuolų ir 
ąžuoliukų. Ąžuolyną puošia medžio 
drožėjų darbai. Aukščiausioje ąžuo-
lyno vietoje, ant Aukuro kalno, yra 
besiformuojančių tradicijų ir senųjų 
švenčių, atmintinų datų paminėjimo 
vieta. Pasivaikščioję po ąžuolyną, 
atsisveikinę su muziejaus darbuoto-
jais, patraukėme namų link, pakeliui 
trumpam stabteldami prie Piliakal-
nių piliakalnio. Taip mes palydėjo-
me vasarą.
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Iš esmės liepa 
,,Gyvasties“ žmonėms 
buvo puiki
Alma Šėperienė, Alytaus visuome-
ninės organizacijos „Dalia”narė

Liepos mėnesį kai kas šiemet 
keiksnojo, kad lietinga, šalta, kad 
rytai primena rudenį. Antra mėnesio 
pusė rodė ženklus, kad vasara baigia-
si. Tačiau kiekvienas metų laikas turi 
savo privalumų. Kaip ir žmogaus gy-
venimas juk nesibaigia su metų lai-
ku.

Liepa šiemet asociacijos ,,Gy-
vastis“ nariams įsimins stovykla 
Šventojoje, kurią kuravo,,Gyvasties“ 
tarybos narė Aušra Degutytė, asoci-
acijoje atliekanti titanišką „darbą“. 
Stovykla buvo skirta ,,Gyvasties“ na-
riams kenčiantiems nuo aukšto krau-
jo spaudimo. Tai buvo ne tik tįsoji-
mas pajūryje, besidžiaugiant saulės 
ir smėlio voniomis, bet ir kelias die-
nas trukę užsiėmimai. Nors ir keista, 
penkios liepos mėnesio dienos buvo 
kaip „pas poną Dievą“ užsakyta. Tik 
išvykstant, tarsi palydint stovyklos 
narius, pradėjo lynoti. 

Pirma pažintis
Stovykla Šventojoje prasidėjo pa-

žintimi. Iš visos Lietuvos suvažiavo 
,,Gyvasties“ žmonės, skirtingi savo 
charakteriais, gyvenimo būdu, nie-
kada anksčiau nebuvo susitikę, ne-
pažįstami, bet turintys vieną bendrą 
bruožą – panašią negalią. Vieni dia-
lizuojami, kiti – jau „gavę“ inkstuką 
ir jį saugantys, kaip didžiausią ste-
buklą. Žinantys, kaip jį vertinti, nes 
keletą metų teko sunki dializės dalia. 
Šiandienos medicinos lygis Lietu-
voje nenusileidžia vakarietiškam, o 
kai kuriais atvejais net pranoksta Va-
karietiškąjį. Stovykla irgi buvo va-
karietiška. Dializuojamieji žmonės 
dializę galėjo atlikti Palangoje esan-
čioje puikioje UAB ,,DIAVERUM“ 
dializės klinikoje. 

Jau pirmą vakarą buvo nuramintas 
šurmulys, kad vieni kitų nepažįsta-
me. Ir kaip vaikystės stovykloje teko 
,,kambariokų“ dalia. Žmonės suva-
žiavo iš Mažeikių, Kauno, Vilniaus, 
Klaipėdos, Alytaus. Milžinišku grei-
čiu lekiantis gyvenimas Šventojoje 
tarsi sustojo.

Pažintis su psichologe Ingrida Mi-
neikiene paliko pėdsaką ilgam. Sve-
timi žmonės atvirai dalinosi minti-
mis, išgyvenimais, patirtimi, kiti net 
sunkiai pro ašaras beištardami žodį 

atviravo apie širdies sopulius. Dau-
geliui išliks ilgam psichologės pata-
rimai, kad, turime turėti su kuo pa-
sikalbėti, taip pat jausti, kaip dažnai 
daliname save kitiems ir kaip dažnai 
sakome žodį ,,ne“. Meditacija ne vi-
siems pasisekė, bet pabandyti buvo 
verta.

Dailės terapijos mokytoja Elena 
Jakubauskienė – labai šiltas ir jau-
trios sielos žmogus – uždegė sto-
vyklos dalyvius tapybai. Stovyklos 
moteris, kurioms tuoj bus per pen-
kiasdešimt, ir kurios net teptuką ne 
tik buvo pamiršusios kaip laikyti, 
bet ir kaip juo taisyklingai naudo-
tis, mokė mažos mergaitės. Piešiama 
buvo ne tik ant popieriaus lapo, bet 
ir ant pajūryje surinktų akmenėlių. 
Vyrai piešė šeimas. Rimvydas, gyve-
nantis su donoro širdimi, piešė ne tik 
savo šeimą (žmoną, sūnų, save), bet 
ir donoro dovanotą širdį.

Jautri dailės terapijos mokytoja 
priminė, kad nesvarbu, kiek tau metų, 
tokiu būdu galima pamiršti savo li-
gas ir jausti malonumą piešiant.

Dar viena pažintis. ,,Gyvasties“ 
stovyklos žmonėms buvo suorgani-
zuota kelionė į netoli Šventosios be-
sikuriantį japonišką sodą. Japoniško 
sodo paslaptys labiausiai domino 
moteris. Šalia Šventosios esančioje 
eilinėje dykynėje parinktas energe-
tiškai palankus žemės plotas, ku-
riame išdygo šis gamtos kūrinys. 
Japoniškas sodas – neatsiejama ja-
ponų kultūros dalis. Su tvenkiniais, 
kuriuose pleškenasi žuvys, su nuos-
tabiai puošniais augalais bonsais, su 
japoniškomis vyšniomis sakuromis. 
Kokia pagrindinė japoniško sodo pa-
slaptis? Tai, kad jis nuo amžių apjun-
gia religiją, meną ir pagarbą...

Pasibaigus stovyklai Šventojoje, 
pravirko ne tik  dalyvių širdys, bet 
ir iš dangaus pabiro auksinis lie-
tus. Tarsi išlydėdamas ,,Gyvasties“ 
narius po visą Lietuvą: Mažeikius, 
Klaipėdą, Kauną, Vilnių, Alytų. Jie 
visi liko ne tik patenkinti stovykla, 
bet ir labai dėkingi ,,Gyvasties“ aso-
ciacijai už suteiktą galimybę pabūti 
kartu tiems, kuriuos vienija tas bai-
sus žodis, kurio taip nesinori ištarti 
,,liga“.

Dar ilgai neužsimirš ši stovyklos 
Šventojoje patirtis. Todėl visų daly-
vių vardu labai nuoširdžiai dėkoja-
me asociacijos ,,Gyvastis“ organi-
zatoriams, o ypatingai Aušrai. Ačiū 
Jums, Aušra, ir dar kartą Ačiū, kad 
Jūs esate. 

Liepa Šventojoje ,,Gyvasties“ 
žmonėms buvo puiki. 

Projektą rėmė Neįgaliųjų reikalų 
departamentas prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos.
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Konferencija 
„Neįgalus vaikas, kaip 
sveikos visuomenes 
ateitis“ aktuali 
sergančiųjų vaikų 
tėvams
Aušra Degutytė, Lietuvos 
asociacijos „Gyvastis“ tarybos narė

Kaip ir kiekvienais metais Lie-
tuvos asociacija „Gyvastis“ organi-
zavo konferenciją, skirtą šeimoms, 
auginančioms neįgalius vaikus. Kas-
met konferencijai parenkama aktuali 
tema. Vienais metais diskutavome 
švietimo, galimybės gauti atitinka-
mą reabilitacinį gydymą, sergan-

čių vaikų integracijos į visuomenę 
klausimais, aptarėm vaiko raidos 
ypatumus. Šiais metais konferenci-
jai parinkta tema –„Neįgalus vaikas, 
kaip sveikos visuomenes ateitis“. 
Konferencijos tikslas – supažindinti 
tėvus su sunkia liga sergančio vaiko 
ateities perspektyvomis, padėti jį pa-
rengti gyvenimui, kuris skirsis nuo 
sveikų bendraamžių, tačiau dėl to 
gali būti ne mažiau visavertis.

Kiekvienais metais vaikai ir jų 
tėvai laukia, kada vyks ši, tradicine 
tapusi konferencija, kada galės susi-

tikti su savo likimo draugais. Labai 
gaila, kad dalyvių skaičius būna la-
bai ribotas. Bet galima pasidžiaugti 
tuo, kad netoliese gyvenantys ar po-
ilsiaujantys „gyvastiečiai“, mielai 
atvyksta pas konferencijos dalyvius 
„į svečius“ pabendrauti.

Matant besišypsančių ir linksmų 
vaikų veidus, net pasimiršta, kad jie 
turi sveikatos problemų. Visi kartu 
– jie tarsi eiliniai sveiki vaikai, ku-
rie moka džiaugtis gyvenimu, savo 
vaikyste. Tik tėvų rūpestis, ilgos 
diskusijos apie kiekvieno patirtį, iš-
gyvenimus, išduoda, kad šie vaikai 
kitokie...

Įstrigo psichologės išsakyta min-
tis, kad į gyvenimo krizes, dramatiš-
kus įvykius, tragiškus išgyvenimus 
galima žiūrėti labai įvairiai. Žmo-
gus įveikdamas krizę turi galimybę 
įgyti naujos patirties, gyvenimiškos 
išminties ir brandos. Todėl linkiu 
sveikatos vaikučiams ir naujų gali-
mybių jais besirūpinantiems tėvams.

Konferenciją rėmė Neįgaliųjų 
reikalų departamentas prie Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos.

Keramikos studijoje 
pildosi norai
Vilma Radavičienė, „Gyvastis“ 
Vilniaus skyriaus pirmininkė

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Vilniaus skyriaus nariai nuoširdžiai 
dėkoja Neįgaliųjų reikalų departa-
mentui prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos ir Vilniaus mies-
to savivaldybei už paramą mūsų 
vykdomiems projektams.

Kiekvieną mėnesį transplantuo-
ti ir dializuojami vilniečiai bei jų 
artimieji su nekantrumu laukia su-
sitikimų keramikos studijoje pas 
keramiką, mūsų mokytoją, Gvidą 
Raudonių. Vieno užsiėmimo metu – 
lipdome, kito – piešiame, spalvina-
me, o vėliau G. Raudonius darbelius 
išdega.

Keramikos studijoje dializuoja-
mi, po inksto, širdies transplantacijų 
neįgalieji išvarginti visokių negan-
dų užmiršta visas savo problemas. 

Susikaupia, galvoja, ką lipdys, ko-
kiomis spalvomis dažys... Tuo metu 
studijoje būna taip tylu, kad galima 
būtų išgirsti musę zvimbiant.

Labiausiai įsiminė vasaros vidu-
ryje vykęs užsiėmimas, kurio metu 
jauna mergina Justina Jankovskaja, 
laukianti inksto persodinimo opera-
cijos, ant savo dirbinio užrašė patį 
didžiausią norą: „Laukiu inkstuko“. 
Justinos noras buvo išgirstas. Tą 
pačią naktį mergina sulaukė skam-
bučio iš Nacionalinio transplantaci-
jos biuro – ji buvo iškviesta inksto 
transplantacijai. Šiuo metu perso-
dintas inkstukas veikia puikiai, Jus-
tina džiaugiasi gyvenimu ir labai 
dėkoja donoro šeimai už jos kilnų 
apsisprendimą. 

Neseniai Justina ant savo kerami-
kos dirbinio užrašė kitą, labiau as-
meninį, norą. Labai linkime, kad ir 
jis išsipildytų.

Projektas tęsis iki metų pabaigos 
ir aš tikiu, kad išsipildys dar ne vie-
nas keramikos užsiėmimų metu už-
rašytas arba tyliai širdyje saugomas 
noras.


