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Mielieji, 
Kalėdos – jaukumo, gerumo, su-

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

Linkiu Jums, kad šios Kalėdos 
atneštų į Jūsų namus jaukumą ir ši-
lumą, kad ateinantys metai žadėtų 
naujas viltis, būtų turtingi ir dvasin-
gi. Lai tas gerumas ir jaukumas, pa-
puošiantys šventinį metų laikotarpį, 
neapleidžia Jūsų namų net šventėms 
pasibaigus, o nuoširdžios šypsenos 
puoš Jūsų veidus visus metus.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų!

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Algimanta Pabedinskienė

Kas dvejus metus organizuojamos 
Europos žmonių su persodintomis 
širdimis ir plaučiais sporto žaidynės 
kitąmet vyks Vilniuje, liepos 12–16 
dienomis. Šias žaidynes organizuoja 
Lietuvos asociacija „Gyvastis“ kartu 
su Europos žmonių su persodintomis 
širdimis ir plaučiais federacija.

Pagrindinis žaidynių tikslas – pro-
paguoti organų donorystę, parodyti, 

kad žmonės, gyvenantys su persodin-
tomis širdimis gali ne tik kokybiškai 
gyventi, bet ir sportuoti bei padėkoti 
donorų šeimoms, sutikusioms pa-
aukoti artimųjų organus ir išgelbė-
jusioms jiems nepažįstamų žmonių 
gyvybes.

Taip pat tai puiki proga susitik-
ti likimo draugams iš įvairių šalių, 
susipažinti, varžytis įvairiose sporto 
šakose, sau ir kitiems parodyti, kad 
ir po transplantacijos galima, netgi 
būtina aktyviai gyventi.

Žaidynes paprastai globoja vals-
tybių vadovai, karališkieji asmenys. 
XV-ąsias Europos žmonių su perso-
dintomis širdimis ir plaučiais sporto 
žaidynes, vyksiančias Vilniuje suti-
ko globoti Lietuvos Respublikos Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė.

Į kiekvienas sporto žaidynes su-
sirenka apie 400–450 transplantuotų 
žmonių ir jų artimųjų, šeimos narių 
iš 20-ies šalių. Žaidynių dalyviai 
varžosi įvairiose sporto rungtyse, to-
kiose kaip plaukimas, tenisas, stalo 
tenisas, badmintonas, golfas, krosas, 
važiavimas dviračiu, lengvoji atleti-
ka, tinklinis, petankė. Dalyviams ir 
jų artimiesiems rengiamos ekskursi-

XV Europos žmonių su persodintomis širdimis 
ir plaučiais sporto žaidynės –  Vilniuje
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jos, supažindinama su žaidynes or-
ganizuojančia šalimi.

„Gyvasties” komanda šiuo metu 
aktyviai ruošiasi sporto žaidynėms, 
derina sporto rungčių grafikus ir var-
žybų vietas, nuo gruodžio mėnesio 

planuojama pradėti registraciją.
Lietuvoje persodintos širdies dėka 

šiuo metu gyvena apie 50 žmonių. 
Iš jų – du maži vaikučiai, kuriems 
transplantacija buvo atlikta sulaukus 
vos keleto mėnesių. Persodinti plau-

čiai palaiko dviejų, o širdies-plaučių 
kompleksas – vieno žmogaus gyvy-
bę. 

Daugiau informacijos apie žaidy-
nes (anglų kalba) www.vilnius2014.lt  
bei el. paštu info@vilnius2014.lt

Sergančių inkstų 
ligomis mityba
Parengta pagal www.TikraiBe.lt 
Jūratės Masalskienės, Kauno medici-
nos universiteto m. dr., vaikų nefrolo-
gės straipsnį 

Inkstai – tai porinis organas (t. y. 
jų yra du), forma primenantis pupelę. 
Jie išsidėstę palei abu stuburo šonus, 
po diafragma. Kiekvienas iš šių su-
dėtingų organų yra maždaug žmogaus 
kumščio dydžio. Vienas vyro inkstas 
sveria nuo 125 g iki 170 g, moters – 
115–155 g. Tai labai svarbus organas, 
kuris ne tik reguliuoja vandens ir 
druskų kiekį organizme, bet ir išva-
lo kraują nuo kenksmingų medžiagų, 
pašalindamas jas su šlapimu. Inkstai 
– ne tik filtras.

Jie gamina kai kurias medžiagas, 
vadinamas hormonais:

• eritropoetiną, reikalingą kraujo 
gamybai;

• aktyvų vitaminą D – kad kaulai 
būtų sveiki;

• reniną, kuris reguliuoja kraujo 
spaudimą;

• inkstai taip pat reguliuoja augi-
mo hormoną.

Jei inkstai neatlieka savo darbo, 
tuomet reiškia, kad inkstai „susir-
go“. Yra daugybė inkstų ligų. Visos 
jos suskirstytos į keletą grupių: už-
degiminės, akmenligės, vystymosi 
anomalijos, nauji dariniai ir kt. Jei 
inkstų liga vystosi „blogąja eiga“, yra 
nustatomas inkstų nepakankamumas, 
kai inkstai veikia nepakankamai, bet 
dializės, t. y. kraujo valymo dirbtiniu 
inkstu, dar nereikia, tuomet skiriama 
speciali dieta.

Su maistu mes gauname įvairias 
medžiagas, reikalingas organizmui, o 
jų perteklius pašalinamas per inkstus. 
Sergantys inkstai to padaryti negali, 

todėl produktai parenkami taip, kad 
organizme susikauptų kuo mažiau 
medžiagų, kurias nesveiki inkstai 
pašalina blogai arba visai nepašalina. 
Paprastai reikia riboti kalio (K), fos-
fatų (P), natrio (Na), t. y. valgomosios 
druskos, ir skysčių kiekį.

Dieta priklauso nuo:
• kokia inkstų liga sergama;
• inkstų nepakankamumo laipsnio;
• kiek išskiriama šlapimo.
Skysčiai. Skysčiai ribojami, jei 

sumažėja paros šlapimo kiekis, esant 
patinimams, pakilus arteriniam krau-
jospūdžiui. Per parą galima suvartoti 
tiek skysčių, kiek praėjusią parą buvo 
šlapimo plius 400 mililitrų. Reikia 
atsiminti, kad skaičiuojami ne tik 
gryni skysčiai, bet ir vanduo, esantis 
kituose maisto produktuose (vaisiuo-
se, jogurte). Kartais, esant šlapimo 
takų infekcijai, akmenligei, kai šla-
pimo nutekėjimas nesutrikęs, skysčių 
rekomenduojama vartoti iki 2 litrų 
per dieną.

Baltymai. Valgant mažiau balty-
minio maisto, mažiau pasigamina ir 
toksinių medžiagų, kurias su šlapimu 
turi pašalinti inkstai. Dietos principas 
– nedidelis baltymų kiekio ribojimas, 
kai angliavandenių ir riebalų norma 
lieka fiziologinė. Patariama valgyti 
liesą mėsą, vengti keptų ir troškintų 
mėsos patiekalų (valgomi tik vir-
ti), dešrų, dešrelių, rūkytų gaminių. 
Maisto produktuose apie 60–70% 
baltymų turi būti gyvūninės kilmės 
baltymai (kiaušiniai, varškė, žuvis, 
kefyras). Valgant pieniškus maisto 
produktus reikia nepamiršti, kad juo-
se taip pat yra nemažai fosforo, kuris 
nevartotinas.

Angliavandeniai. Reikėtų rinktis 
maisto produktus, kuriuose vyrautų 
nerafinuotieji angliavandeniai (grū-
dai, kruopos, švieži vaisiai ir daržo-
vės). Rafinuotieji angliavandeniai 
(balta duona, makaronai, miltiniai 
patiekalai, cukrus) didina lipidų kie-

kį, todėl jų vartoti reikėtų mažiau.
Riebalai. Kartais, atlikus tyrimus, 

randamas padidėjęs riebalų kiekis 
kraujyje. Tai yra vienas iš lėtinių 
inkstų ligų progresavimo ir širdies 
bei kraujagyslių ligų rizikos faktorių, 
todėl reikėtų maiste riboti sočiuo-
sius riebalus (riebi mėsa, paukštiena, 
ypač jos oda, sviestas, riebūs pieno 
produktai, majonezas). Rekomenduo-
jami maisto produktai, turtingi po-
linesočiųjų riebiųjų rūgščių (alyvų, 
saulėgrąžų, kukurūzų aliejus, jūros 
gėrybės).

Valgomoji druska. Jos pakankamai 
daug yra sūriuose maisto produktuo-
se (sūryje, rūkytoje mėsoje ir žuvies 
gaminiuose, grybuose), pusfabrika-
čiuose. Rekomenduojama patiekalus 
gaminti be druskos, o valgomosios 
druskos kiekis maiste neturi viršyti 
daugiau kaip 5 g per dieną.

Kalis. Sutrikus inkstų funkcijai, 
kraujyje dažnai padidėja kalio kie-
kis, kuris grėsmingas širdies veiklai. 
Daugiausiai kalio yra džiovintuose 
vaisiuose ir daržovėse, riešutuose, ra-
zinose, kakavoje, šokolade, šviežio-
se bulvėse, bananuose, citrusiniuose 
vaisiuose ir jų sultyse. Ypač pavo-
jinga valgyti keptas bulves ir bulvių 
traškučius, nes ir mažas kiekis taip 
paruoštų bulvių turi daug kalio. Sie-
kiant sumažinti kalio kiekį daržovėse 
(ypač bulvėse), būtina tinkamai jas 
paruošti. Patartina prieš jas apdoro-
jant termiškai, supjaustyti nedideliais 
gabaliukais ir nors dvi valandas pa-
mirkyti didesniame kiekyje vandens.

Fosforas. Esant sutrikusiai inkstų 
funkcijai, sutrinka pusiausvyra tarp 
kalcio ir fosforo. Kalcio kraujyje ma-
žėja, o fosforo daugėja, o tai gali pa-
kenkti kaulams. Daug fosforo yra šo-
kolade, kakavoje, riešutuose, mėsoje, 
pieno produktuose, kiaušinio trynyje, 
avižiniuose dribsniuose, koka-kolo-
je, riešutų svieste. Per parą fosforo 
reikia ne daugiau kaip 1200 mg.

MEDICININĖ INFORMACIJA
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Sojos produktai. Dėl jų sudėtyje 

esančių izoflavonų (sojos estrogenai) 
pasižymi antioksidaciniu, priešužde-
giminiu, krešumą mažinančiu povei-
kiu, mažina riebalų apykaitos sutri-
kimus, kraujagyslių spazmus, inkstų 
per didelę filtraciją. Rekomenduoja-
ma vartoti iki 25 g sojos baltymų per 
dieną. Tačiau sojos produktai turtingi 
ir fosfatų, todėl esant ženkliai padidė-
jusiam fosforo kiekiui nevartotini.
Kaip gali padėti „TikraiBe.lt“ pro-
duktai?

• Visų pirma - rinkitės maisto pro-

duktus, kurie sudėtyje neturi druskos 
ir riebalų. „Ieškoti pagal Alergeną/ 
Dietą“ išsirinkite ir pažymėkite iko-
ną „Be Druskos“ ir „Mažai riebalų“ 
bei spustelkite „Ieškoti“. Jums išfil-
truos visus TikraiBe.lt parduodamus 
produktus, kurie savo sudėtyje netu-
ri druskos ir kuriuose mažai riebalų, 
lyginant su įprastinėmis tos produktų 
grupės prekėmis.

• Rinkitės druską su sumažintu na-
trio kiekiu. Tačiau LABAI SVARBU 
– jei Jums atliekama dializė, dėl šios 
druskos tinkamumo BŪTINAI pasi-

tarkite su Jus gydančiu gydytoju.
• Peržiūrėkite savo maisto racioną, 

papildydami sojos produktais: Sojos 
pieno gėrimas, sojos desertai, sojos 
grietinėlė padažams, sojos plakamoji 
grietinėlė ir dar daug kitų produktų.

• Gerkite žolelių arbatas inkstų ir 
šlapimo takų akmenligės profilakti-
kai, pvz.: žolelių arbata „Akmenukų 
priešė“, palaikanti šlapimo kanalų 
pralaidumą, veikianti priešuždegi-
miškai, skatinanti šlapimo išsisky-
rimą.

Globaliu mastu 
Diaverum investuoja 
į kokybę ir priežiūros 
efektyvumą
Giedrė Teresevičienė, DIAVERUM 
Lietuva Žmogiškųjų išteklių ir 
komunikacijos vadovė

Diaverum, viena didžiausių as-
mens sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėja pasaulyje, nuolat investuoja į 
kokybės gerinimą ir paslaugų veiks-
mingumą. Nuoseklus ir veiksmingas 
požiūris į asmens sveikatos prie-
žiūros paslaugas pabrėžia nuolatinį 
Diaverum siekį gerinti inkstų ligo-
mis sergančių pacientų gyvenimo 

kokybę. Tad sėkmingi ISO auditai 
Diaverum šalyse būtent tai ir įrodo. 
Septynios šalys – Lietuva, Prancūzi-
ja, Vengrija, Italija, Lenkija, Švedija 
ir Jungtinė Karalystė buvo sertifikuo-
tos pagal ISO 9001 ir ISO 14001 stan-
dartus. ISO auditus šiose šalyse atliko 
akredituotas partneris Bureau Veritas. 

Diaverum turi 20 metų patirtį 
dializės srityje. Mūsų visų teikiamų 
paslaugų centre – pacientų gyvenimo 
kokybės gerinimas. Puoselėdami idė-
ją tapti integruota asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėja, akcen-
tuodami didelę svarbą medicinos ko-
kybei, prevencinei priežiūrai, inkstų 
ligų gydymui, o taip pat ir atsižvel-
giant į kiekvieno paciento poreikius 
individualiai, visa tai sukuria Diave-
rum išskirtine kompanija.

Diaverum teikiamos paslaugos yra 
skaidrios, kokybiškos ir teikiamos 
atsakingai. Mes vadovaujamės tarp-
tautiniais ISO standartais (ISO 9001 
– kokybės vadybos sistemos, ISO 

14001 – aplinkosaugos vadybos sis-
temos standartas), o tai parodo mūsų 
atsakomybę savo paslaugas teikti ne 
tik veiksmingai, tačiau ir atsakingai. 

„Mes savo paslaugas teikiame 
vadovaudamiesi tarptautiniais stan-
dartais, o tai yra vientisa, į pacientą 
nukreipta, skaidri asmens sveikatos 
priežiūra. Asmens sveikatos prie-
žiūros paslaugų formavimas ateičiai 
reiškia tai, kad mes prisiimame atsa-
komybę, kad turėdami visa apimantį 
požiūrį į siūlomus sprendimus, mes 
sugebėsime tenkinti mūsų pacientų ir 
visuomenės poreikius“, – teigė Dia-
verum prezidentas Dag Andersson.

Diaverum korporacijoje už koky-
bės ir verslo procesus atsakinga Be-
atriz Bottner aiškina, kaip kompani-
jos procesų standartizavimas padeda 
Diaverum siekti savo strateginių 
tikslų: „Mūsų tikslas – siekti pačių 
geriausių rezultatų suinteresuotoms 
šalims. Asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų procesų priežiūra ir efek-

Žinoti sveika: 
vyrai kviečiami 
nemokamai patikrai 
dėl prostatos vėžio
Valstybinės ligonių kasos informacija

Apie privalomąjį sveikatos drau-
dimą ŽINOTI SVEIKA, nes šio 
draudimo lėšomis finansuojama  
priešinės liaukos, dažniau vadina-
mos prostata, vėžio diagnostikos 
programa. Šia vėžio rūšimi vyrai 
serga dažniausiai, o nuo kitų ji ski-
riasi tuo, kad paprastai nebūna aki-
vaizdžių ligos simptomų. Priešinės 
liaukos vėžys yra viena dažniausių 

vyrų onkologinių ligų. Būtent todėl 
vyrai yra skatinami pasitikrinti pro-
filaktiškai – diagnozuotą ankstyvos 
stadijos prostatos vėžį daug lengviau 
išgydyti.

„Programoje gali dalyvauti vyrai 
nuo 50 iki 75 metų amžiaus, arba vy-
rai nuo 45 metų amžiaus, jeigu jų tė-
vai ar broliai sirgo priešinės liaukos 
vėžiu. Praėjusiais metais pasitikrino 
92 tūkst. vyrų“, – sako Valstybinės 
ligonių kasos prie Sveikatos apsau-
gos ministerijos Paslaugų eksperti-
zės, metodinio vadovavimo ir kon-
trolės skyriaus vedėjo pavaduotoja 
Vaida Momkuvienė.

Tyrimas atliekamas kartą per dve-
jus metus. Nuo 2006-ųjų iki 2011-ųjų 
pasitikrinusiųjų dėl prostatos vėžio 
buvo daugiau nei 310 tūkst. vyrų. 
„Dėl dalyvavimo programoje vyrai 
turi kreiptis į savo šeimos gydytoją. 
Jei nustatytas prostatos specifinio 
antigeno (PSA) kiekis viršys normą, 

šeimos gydytojas pacientą siųs kon-
sultuotis pas gydytoją urologą, jeigu 
reikia, bus atliekama prostatos biop-
sija“,– teigia V. Momkuvienė.   

„Jeigu norma yra viršyta ir paci-
entas siunčiamas urologo konsul-
tacijai, tuomet dažniausiai yra siū-
loma atlikti prostatos biopsiją. Tik 
tada galima patvirtinti, ar yra vėži-
nių ląstelių, ar jų nėra. PSA gali būti 
padidintas ir ne tik dėl vėžio, todėl 
nereikia iš anksto išsigąsti. Vien 
jau tai, kad atlikti kraujo tyrimą, 
kuris dažnai atliekamas ir dėl kitų 
ligų nustatymo, o kartu pasitikrinti 
ir dėl PSA, pacientui yra naudinga, 
nes mes galim užkirsti kelią sunkiai 
ligai“, –  apie pasitikrinimo naudą 
kalba šeimos gydytoja Daiva Berš-
kienė. 

Visos šios paslaugos programoje 
dalyvaujantiems vyrams teikiamos 
nemokamai.

INFORMACIJA
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tyvumo matavimas yra visa tai, kas 
apima Diaverum integruotos paslau-
gos koncepciją. Tai, kad mes nuo šiol 
atitinkame tarptautinius standartus 
nereiškia, kad mūsų paslaugos tapo 
biurokratinėmis. Iš tiesų – tai žvel-

gimas į teikiamų paslaugų kokybę iš 
konkurencinio taško“.

ISO sertifikavimo procese Dia-
verum su Bureau Veritas dirba nuo 
2012 m. pabaigos. Planuojama, kad 
2014 m. kelios naujos šalys, tokios 

kaip Vokietija ir Rumunija, taip pat 
bus sertifikuotos pagal ISO 9001 ir 
ISO 14001 standartus, likusios šalys 
tai padarys ateityje.

Ligos draugai
Alma Šėperienė, 
Alytaus visuomeninės organizacijos 
„Dalia” skyriaus narė  

Kova už gyvybę
Vienas svarbiausių prieš 15 metų 

susikūrusios Alytaus apskrities li-
gonių visuomeninės organizacijos 
„Dalia“ tikslų buvo vandens valymo 
filtrai Alytaus apskrities Stasio Ku-
dirkos ligoninėje esančiam Hemo-
dializių skyriui. Tuo metu dializei 
reikalingas vanduo į aparatą tekėjo 
tiesiai iš surūdijusio vamzdyno. Ko-
kia buvo vandens kokybė? Niekas 
niekada nepasakys, nes jos netyrė. 
Žadėjo daug ir visi, bet pažadai iš-
tirpdavo kaip laimėtos monetos iš 
lošimo automato. Tik dializuojami 
ligoniai kentė. Mažai jų liko. Tai 
buvo kova už gyvybę. Tarti žodžius 
dializė, organų transplantacija visa-
da labai sunku. O susirgusiesiems 
jie reiškia naują gyvenimo etapą.

Ir dabar jau a. a. A.Matulevičius 
negalėjo į tai nekreipti dėmesio, kai 
susidurdavo su ligos draugų mirtimi.

Į klausimą, ar tikrai Hemodializės 
skyriuje Alytuje nebuvo vandens fil-
trų, organizacijos „Dalia“ pirminin-
kė Vida Bieliūnaitė atsako: „Filtrai 
buvo iškovoti per kraują. Kova dėl 
jų davė vaisių. Jos rezultatas – susi-
kūrusi pacientų asociacija „Dalia“ ir 
privati dializės įstaiga Alytuje.

Įsikūrus konkurentui (dializės įs-
taigai „Diaverum“), privalėjo pasi-
tempti ir Alytaus apskrities Stasio 
Kudirkos ligoninės Hemodializių 
skyrius. Kelias, kuriuo eita tuos 15 
metų, dabar, atsisukus atgal, atrodo 
baisus. Iš pradžioje besidializavusių 
per 30 žmo¬nių li¬ko tik trys.

Donoro laukimas – varomoji jėga
Hemodializės atliekamos tada, kai 

organizmas visiškai nesugeba apsi-
valyti nuo medžiagų apykaitos pro-
duktų, pašalinti skysčių pertekliaus, 
palaikyti normalios šarmų ir rūgščių 
pusiausvyros. Dializė iškankina ir 
emociškai, ir fiziškai. Bet kokiu oru 
– ar lietus, ar vėtra, ar šlapdriba, ar 
speigas, ar perkūnija – ligonis priva-
lo pasiekti dializės centrą.

Dializės aparatas pirmiausia pri-
bloškia paprasto stebuklo jausmu. 
Dializė – pakaitinė inkstų terapija. 
Pradžioje operacijos metu formuoja-
ma fistulė – jungtis tarp venos ir ar-
terijos, kuria žmogus jungiamas prie 
hemodializės aparato kas antrą die-
ną maždaug keturioms valandoms. 
Valant kraują, atsiranda galimybė 
išgyventi. Tai skausminga ir labai 
alinanti procedūra. Bet ir galimybė 
išgyventi. Gyventi tol, kol galbūt su-
lauksi transplantacijos, t. y., donoro 
inksto. Arba jį padovanos artimas 
žmogus. Juk sveikatos Gariūnuose 
nenusipirksi. Žmonės nesiskundžia, 
kad liko gyvi. Daugeliui varomąja 
jėga tapo donoro laukimas.

Pasisekė tiems, kurie gavo inks-
tą, nes jie ilgiau gyvena visavertį 
gyvenimą. Po transplantacijos jau-
čiasi tarsi sugrįžę po ilgos sunkios 
komandiruotės.

Asociacija „Dalia“ vienija per 
70 narių. Iš jų 29 transplantuoti, 34 
dializuojami asmenys. Kiti – dono-
rai, kurie artimam žmogui dovanojo 
vieną inkstą.

Nešioja nuoskaudą širdy
Neįgalumo grupės. Atrodo, ši 

tema išsemta. Niekam ne paslaptis, 
jog neįgalumo grupės perkamos. O 
kam tikrai reikia grupės, siūloma ne-
pelnytai sumažinta. Žmonės jaučia 
nuoskaudą. Viena vertus, liga  aiški, 
bet, pasirodo, ją reikia ĮRODYTI. 
Alytaus Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybos (NDNT) Alytaus 
teritorinio skyriaus gydytojas nesi-
gėdydamas kimba prie ligonio, ko-
dėl gydantis daktaras neparašė to ar 
ano. Ligonis nesupranta – ko? Negi 
jis turi žinoti daugiau už gydantį 
daktarą? Būna ir išimčių, žinoma, 
gerų išimčių. Tik labai naivus žmo-
gus, visiškai neišmanantis medici-
nos, gali sakyti: gydytojas neparašė 
to ar ano, apsimesti, kad nesupranta 
žodžio dializė. Todėl ligoniai širdy-
je nešioja Everesto dydžio nuoskau-
dą, kad sunkiausiems ligoniams gai-
lima to, kas jiems priklauso.

Dializuojamiems ligoniams nu-
vykimui į dializę ir grįžimui iš jos 
skiriami 35 litai mėnesiui. Prasidė-
jus krizei visi priedai Alytuje pa-
naikinti. Krizė baigėsi, skelbė po-
litikai, bet priedus dializuojamiems 
ligoniams pamiršo atkurti. Tik val-
dininkų algų – ne.

2013 m. balandžio 2 dieną NDNT 
Alytaus teritoriniame skyriuje lan-
kėsi socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Algimanta Pabedinskienė, 
bet jokia informacija apie planuo-
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Įstatymas priimtas
Lietuvos Respublikos žmogaus 

audinių, ląstelių ir organų donorys-
tės ir transplantacijos įstatymą pasi-
rašė Lietuvos Respublikos Preziden-
tė Dalia Grybauskaitė. Naujajame 
įstatyme perkeliama Europos Są-
jungos direktyva, reglamentuojama 

aiški kompetentingų institucijų, da-
lyvaujančių donorystės ir transplan-
tacijos srityje, veikla. Šiuo įstatymu 
yra papildoma asmens sutikimo už-
pildymo donoro kortelei gauti tvar-
ka – sutikimą bus galima užpildyti 
ne tik asmens sveikatos priežiūros 
įstaigoje, bet ir tiesiogiai internetu, 
naudojantis elektroninių valdžios 
vartų sistema. Naujuoju įstatymu iš-

plečiama gyva donorystė – įvedamas 
porinės donorystės modelis. Taip pat 
keičiama mirusiojo artimųjų atsi-
klausimo donorystei tvarka: artimų-
jų bus atsiklausiama tokia pirmumo 
tvarka: sutuoktinio, pilnamečių vai-
kų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, 
(seserų).

Įstatymas įsigalios 2014 m. sausio 
1 dieną.

Informacija 
dializuojamiems 
pensijinio amžiaus 
neįgaliesiems
Ugnė Šakūnienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
prezidentė

Neseniai pasikeitė Socialinės ap-
saugos ir darbo ministro įsakymas, 
pagal kurį visiems dializuojamiems 
pensininkams turi būti nustatomi di-
deli specialieji poreikiai.

Dideli specialieji poreikiai neįga-
liems pensijinio amžiaus žmonėms 
suteikia šias teises:

1. gydytojas gali išrašyti 100 proc. 
kompensuojamus vaistus, kurie išra-
šomi ne pagal ligą, o pagal neįgalu-
mą ir darbingumą;

2. priklauso transporto lengvatos, 
t. y., bilietą viešajame transporte 

(miesto arba tarpmiestiniame) gali-
ma įsigyti su 80 proc. nuolaida; įsi-
gijus europinę automobilio statymo 
kortelę, automobilį galima statyti 
neįgaliesiems skirtose vietose (net 
jei pats neįgalusis ir nevairuoja);

Siekiant nustatyti didelius speci-
aliuosius poreikius, dializuojamas 
pensininkas iš šeimos gydytojo į sa-
vivaldybės Socialinės paramos sky-
rių turi nunešti formą 027/a, kurioje 
parašyta, kad jam gydytis nuolat rei-
kalinga dializė.

Nustačius didelius specialiuosius 
poreikius, dializuojamo pensijinio 
amžiaus neįgaliojo pensija nepadi-
dėja, tačiau suteikia aukščiau nuro-
dytas teises.

Visiems bet kokio amžiaus diali-
zuojamiems neįgaliesiems priklauso 
poreikis transportui (32,5 Lt kasmė-
nesinė išmoka), o vairuojantiems 
dializuojamiesiems – dar ir poreikis 
lengvajam automobiliui (vienkarti-
nė išmoka nusipirkus automobilį iki 
4160 Lt).

Kiti poreikiai – poreikis nuolati-
nei pagalbai ir priežiūrai (dializuo-
jamiems darbingo amžiaus neįgalie-
siems – 306 Lt, o pensijinio amžiaus 

– 153 Lt per mėnesį) arba poreikis 
slaugai (765 Lt per mėnesį) nustato-
mi individualiai, pagal pagal Barte-
lio indeksą.

Šie poreikiai nustatomi Neįgalu-
mo ir darbingumo nustatymo tarny-
boje (NDNT), pagal šeimos gydy-
tojo rekomendacijas, galiojančius 
teisės aktus bei patikrinus vietoje 
(pvz., neįgaliojo judėjimo ir apsi-
tarnavimo galimybes pagal Bartelio 
indeksą patikrina šeimos gydytojas, 
bet jos dar kartą gali būti patikrintos 
Neįgalumo ir darbingumo nustaty-
mo tarnyboje).

Siekiant nustatyti poreikį trans-
portui, lengvajam automobiliui, 
nuolatinei pagalbai ir priežiūrai ar 
poreikis slaugai, į NDNT reikia nu-
nešti siuntimą, gydytojo išrašą, ta-
čiau nebereikia nešti formos 027/a, 
kurioje parašyta, kad asmeniui gy-
dyti nuolat reikalinga dializė. 

Pagal Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo 2011 m. liepos 22 d. 
priimtą sprendimą asmeniui gali būti 
nustatytas daugiau nei vienas specialu-
sis poreikis. 

RENGINIAI

„Gyvasties“ 20-mečio 
konferencijoje – apie 
inkstų transplanta-
cijas ir reabilitacinį 
gydymą
Greta Jurėnaitė, 
KKNLD „Kauno Gyvastis” narė

Šių metų spalio 5 dieną, minint 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
20-tąjį gimtadienį vyko konferen-
cija „Inkstų transplantacijos. Rea-
bilitacinio gydymo prieinamumas 
ir nauda“. Asociacijos nariai buvo 
kviečiami atvykti į Druskininkus, 
„Europa Royale“ viešbutį, kuriame 
ir vyko „Gyvasties“ konferenci-
ja. Konferencijos metu pranešimus 
skaitė, svarbias temas ir problemas 
apžvelgė nefrologijos srities speci-
alistai, gydytojai, įvairių institucijų 
atstovai, pacientai.

Konferenciją sveikinimo žodžiu 

pradėjo Seimo Socialinių reikalų ir 
darbo komiteto pirmininkė Kristi-
na Miškinienė. Buvo perskaitytas 
Seimo Sveikatos reikalų komiteto 
pirmininkės Dangutės Mikutienės 
sveikinimas, gimtadienio proga 
„Gyvastį“ sveikino Vilniaus m. sa-
vivaldybės, Kauno r. savivaldybių 
atstovai, Vilniaus universiteto ligo-
ninės Santariškių klinikų ir Lietu-
vos sveikatos mokslų universiteto 
ligoninės Kauno klinikų gydytojai. 
Sveikintojai akcentavo pasiauko-
jamą „Gyvasties“ darbą, gerinant 
transplantuotų ir laukiančių trans-
plantacijos pacientų situaciją. 

jamą vizitą niekur nebuvo skelbia-
ma. Kodėl? Ar bijota, kad sunkiai 
sergantys žmonės susirinks išsakyti 
nuoskaudų? Alytaus apskrities li-
gonių asociacijos „Dalia“ vadovė 
V.Bieliūnaitė – tarsi gyva vaikščio-

janti enciklopedija. Ji porą metų gy-
vena su transplantuotu inkstu, prieš 
tai 20 metų dializavosi; tai daug pa-
sako apie nuolatinę kovą už būvį. O 
dabar, vadovaudama „Daliai“, ji ko-
voja už savo ligos draugus.

Sirgdamas pasineri į savo mintis, 
apmąstymus ir pajunti didžiausią 
džiaugsmą gyventi. Džiaugiesi kie-
kviena minute, žmogiškais malonu-
mais: muzika, knyga, teatru, kino 
filmu, kaimynu, draugu...
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Pirmasis pranešimą skaitė už-
sienio svečias, medicinos mokslų 
daktaras Stefan P.Berger, atvykęs iš 
Nyderlandų Erasmus universiteto 
ligoninės. Pirmojoje dalyje jis papa-
sakojo kaip Nyderlanduose gydomi 
nefrologiniai pacientai, o antrojoje 
dalyje – apie gyvosios donorystės 
programas jo šalyje. Daktaras ne 
tik puikiai verbaliai atskleidė temą, 
bet ir pateikė daug grafinių pavyz-
džių, įvairių lentelių ir diagramų, 
kad įgytas žinias galėtume susieti 
su vaizdine atmintimi. Toliau kalbė-
jo svečiai iš Norvegijos. Tai – Lars 
Skaar, nefrologinių pacientų orga-
nizacijos vadovas ir Olav Fikse tos 
pačios organizacijos tarybos narys. 
Olav Fikse supažindino mus su nef-
rologinių pacientų situacija Norve-
gijoje. Labiausiai mus nustebino, 
tai, kiek daug sėkmingų transplan-
tacijos operacijų yra atliekama šioje 
šalyje. Puikus pavyzdys, į kurį turim 
lygiuotis ir mes! Įdomiausias daly-
kas ir, manau, pagrindinis aspektas, 
kuris mus atitolina nuo šių šalių yra 
tas, jog, Norvegijoje yra įteisinta 
emocinė, o Nyderlanduose – netgi 
altruistinė donorystė. Ką tai reiškia? 
Tai reiškia, jog bet kuris žmogus, 
esantis sveikas, atėjęs į kliniką gali 
paaukoti savo inkstą. Arba inks-
tą gali dovanoti, emociškai susijęs 
žmogus – ne artimas giminaitis, o 
tiesiog draugas, kaimynas, bendra-
darbis. Žinoma, dažniausiai inkstus 
dovanoja artimieji, šeimos nariai. 

Gyvoji donorystė Norvegijoje ir 
Olandijoje padidina transplantacijų 
skaičių milžinišku mastu.

Po pertraukėlės mus pasitiko 
mūsų mylimas ir gerai pažįstamas 
profesorius Marius Miglinas. Profe-
sorius labai glaustai ir aiškiai aptarė 
gyvosios donorystės situaciją Lie-
tuvoje bei kokie veiksmai ir planai 
laukia nusprendus, jog inkstuką nori 
padovanoti artimas žmogus. Kitas 
svečias, kuris mus aplankė, tai Au-
dronė Būziuvienė iš Nacionalinio 
transplantacijos biuro. „Donorystė 
ir transplantacija: kartu mes galime 
daugiau“, taip skambėjo pranešimo 
tema. Manau, kiekvienas galime pri-
tarti tokiam pasakymui, nes propa-
guoti donorystę, kovoti su liga, kai 
esi ne vienas, yra kur kas lengviau. 

Po antrosios pertraukėlės buvo-
me maloniai nustebinti išvydę ge-
rai visų pažįstamą malonų Kauno 
krašto nefrologinių ligonių draugi-
jos „Kauno Gyvastis“ narės, kine-
ziterapeutės Odetos Banienės veidą. 
Odeta suteikė nepaprastai įdomios 
ir, žinoma, naudingos informacijos 
apie fizinį aktyvumą, koks jis svar-
bus ne tik profilaktikai, bet ir jau 
susirgus inkstų ligomis. Odeta pui-
kiai paaiškino, jog kiekvienas mūsų 
atliktas judesys, net minimalus fi-
zinis aktyvumas pagerina inkstuko 
veiklą, nes suaktyvina kraujotaką, 
dėl ko gerėja ir jo veikla. Kitą puikų 
pavyzdį apie fizinę reabilitaciją pa-
teikė pranešėja iš Druskininkų, nef-

rologė Rytė Draginienė. Žmogaus 
organizmą ji palygino su tekančiu 
upeliu. Kai tekančio upelio vingyje 
srovė sulėtėja arba jos visai nelie-
ka, tuomet toje dalyje pradeda augti 
įvairios žolės, kauptis dumblas ir ta 
upelio dalis tampa užteršta. Taip ir 
su kraujotaka, toje dalyje, kur krau-
jotaka sulėtėjusi, organas ar jo dalis 
nebėra aprūpinami reikiamu kiekiu 
krauju ir jo funkcija sutrinka. Taigi, 
turime nepamiršti, jog ne tik vaistu-
kus reikia gerti, bet ir įtraukti į savo 
dienotvarkę fizinį aktyvumą! Apie 
transplantuotų ir dializuojamų pa-
cientų reabilitaciją kalbėjo Kauno 
teritorinės ligonių kasos atstovas Al-
gimantas Kažemėkaitis. Jis aiškiai 
ir vaizdžiai parodė, kaip lengvai ga-
lime rasti visą reikiamą informaciją 
Teritorinės ligonių kasos interneti-
niame puslapyje. 

Žinoma, po kiekvieno pranešimo 
vyko diskusijos. Klausytojai spe-
cialistų galėjo klausti įvairiausių 
klausimų, pasitarti rūpimu klausi-
mu. Buvo galima išgirsti įvairių 
nuomonių apie vieną ar kitą aktua-
lią problemą. Pavyzdžiui, daktaras 
iš Olandijos Stefan P. Berger buvo 
paklaustas labai įdomaus, su medici-
nine etika susijusio klausimo, kuris 
skambėjo taip: „Ar altruistinė orga-
nų dovanojimo sistema nepaskatins 
organų pardavinėjimo? Ar neatsiras 
tokių žmonių, kurie ims pardavinė-
ti savo organus?“. Štai koks buvo 
iškeltas moralinis klausimas, tačiau 
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Organų donorystės ir 
transplantacijos 
dienos renginiai

Kiekvienais metais spalio antrąjį 
šeštadienį minima Pasaulinė organų 
donorystės ir transplantacijos diena. 
Europoje ji minima 15–jį, pasaulyje 
– 9–ąjį kartą. Ši diena skirta padėkoti 
žmonėms, kurie neabejingi kitiems – 
sunkiai sergantiems. Šie stiprūs žmonės 
praradimo metu sugeba galvoti, kaip 
suteikti vilties pasveikti ligoniukams. 
Organų donorystės dienos minėjimas 
– pretekstas apie apsisprendimą kalbėti 
garsiai, aptariant tai savo šeimoje.

Ta proga keliuose Lietuvos mies-
tuose buvo suorganizuoti renginiai tai 
dienai paminėti. 

Širdimis pražydusi Donorystės 
diena Marijampolės kolegijoje 

Ilona Masaitienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Ma-
rijampolės skyriaus projektų koordi-
natorė

Siekiant kuo plačiau paskleisti do-
norystės idėją, ja sudominti kuo dau-
giau žmonių, Lietuvos asociacijos 
„Gyvastis“ Marijampolės skyrius, 
Marijampolės savivaldybės Socialinių 
reikalų departamentas ir Marijampolės 
kolegija surengė konkursą studentams 
„Dovanokime viltį gyventi“, kurio 
tikslas – propaguoti organų donorystę, 
ugdyti jaunų žmonių pilietiškumo jaus-
mą.

Konkursas prasidėjo filmu „Apie 
donorystę“, kuriame žinomi Lietuvos 
meno žmonės skatino kalbėti apie or-
ganų donorystę. Menininkė Nomeda 

Marčėnaitė priminė, kad kiekvienas 
galime atsidurti „prašytojų“ – tų, ku-
riems reikalinga kokia nors trans-
plantacija, vietoje. Menininkė donoro 
kortelę užpildė jau prieš keletą metų. 
Dainininkas Jurgis Didžiulis sakė, kad 
pritaria organų donorystei, nes jo ma-
nymu, organas labiau reikalingas tam, 
kuris jo laukia, o ne mirusiajam, ku-
riam jau nieko nebereikia. Dainininkas 
Marijonas Mikutavičius, kalbėdamas 
apie organų donorystę sakė, kad nema-
to motyvų, kodėl jai nepritarti. „Jei mes 
vertiname sielą, tai viską, kas nesusiję 
su ja, mes galime dalinti kitiems,“ – su 
šypsena sakė žinomas dainininkas, taip 
pat turintis donoro kortelę. 

Po filmo vyko Marijampolės kole-
gijos komandų, siekiančių įrodyti, kad 
jie ne tik pritaria organų donorystei, bet 
ir apie ją išmano, konkursas. Komandų 
prisistatymas – pirmoji užduotis. Po jo 
sekė jaunų žmonių žinių apie donorystę 
patikrinimas. Dalyviai per porą minu-
čių turėjo pažymėti teisingus atsaky-
mus, o paskui taip pat mikliai užpildyti 
kryžiažodį. Kaip manote, koks buvo 
pagrindinis kryžiažodžio žodis? Tei-
singai – „donorystė“. 

Komandas vertino 8 komisijos na-
riai – Marijampolės savivaldybės, Ko-
legijos, Pirminės sveikatos priežiūros 
centro, asociacijos „Gyvastis“ atstovai. 
Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad 

nugalėtojais tapo komanda „Širdelės“, 
surinkusi 51 balą. Beje, „Širdelės“ pui-
kiai iliustravo pagrindinį donoro kor-
telės simbolį – širdį delne. Antra vieta 
atiteko komandai „Kraujo lašas“, surin-
kusiai 42 balus, o trečioji – „Iš širdies į 
širdį “, surinkusiems 33 balus.

Visos komandos buvo apdovanotos 
atminimo dovanėlėmis ir diplomais. 
Laimėtojai skubėjo žaisti boulingą, o 
iškovoję antrą ir trečią vietas ėjo žiūrėti 
filmo. Šauniausia palaikymo komanda 
gavo tortą, kuriuo nepamiršo pasidalyti 
su komanda, už kurią sirgo.

Didžiausią susidomėjimą konkur-
so dalyviams sukėlė donoro kortelės. 
Kiekvienas žmogus, pritariantis orga-
nų donorystei, gali užpildyti Donoro 
kortelę. Pasirašyti sutikimą galima bet 
kurioje asmens sveikatos priežiūros įs-
taigoje (poliklinikoje, ligoninėje ir kt.) 
arba šeimos gydytojo kabinete. Tačiau 
dažniausiai paprasčiausia tai padaryti 
pas savo šeimos gydytoją, kraujo do-
norystės centruose, kai kuriose dializės 
įstaigose. Šiuo metu donoro kortelę 
Lietuvoje yra užpildę apie 17500 žmo-
nių, tačiau tik trys iš jų tapo organų do-
norais.

Lietuvoje šiuo metu gyvena apie 
800 žmonių su persodintais inkstais, 
širdimi, kasa, kepenimis, plaučiais. 
Organų persodinimo laukia apie 500 
žmonių. Per metus Lietuvoje būna apie 

profesorius atsakė, kad jis nežino nė 
vieno tokio atvejo. Taigi diskusijų 
metu buvo paliestos tikrai aktualios 
ir svarbios problemos.

Konferencijos metu nagrinėtos 
temos suteikė daug naujos ir nau-
dingos informacijos. Gydytojų pa-
tarimai, nauja informacija padeda 
mums geriau pažinti savo ligą ir su 
ja gyventi. Žinoma, svarbus ir nuola-
tinis bendradarbiavimas tarp gydy-
tojų, slaugytojų ir pačių ligonių. Tai 
suteikia galimybę atkreipti visuo-
menės dėmesį į inkstų ligomis ser-
gančių pacientų problemas, kurias 
reikia spręsti. Kiekvienas renginys 
ar konferencija, kurių metu supažin-
dinama su inkstų ligų diagnozavimu, 
jų profilaktika ir gydymu, padeda 

užkirsti kelią sergančiųjų skaičiaus 
didėjimui.

Vakare, po informatyvios ir 
„mokslingos“ dienos „Gyvasties“ 
nariai susirinko paminėti asociacijos 
gimtadienio šventės. Visus pasitiko 
Pantomimos teatro aktoriai, o vikto-
rinų ir smagių žaidimų netrūko visą 
vakarą. Buvo rengiami šokių kon-
kursai, kuriuose varžėsi mūsų me-
dikai. O svečias iš Olandijos Stefan 
P.Berger vieną jų laimėjo! Susirin-
kę nariai iš visos Lietuvos dalinosi 
įspūdžiais ir džiugiom akimirkom. 
Vakaro pabaigoje asociacijos „Gy-
vastis“ prezidentė Ugnė Šakūnienė 
pjaustė šventinį gimtadienio tortą ir 
linkėjo asociacijai ilgo gyvavimo. 

Asociacija „Gyvastis“ jau 20 metų 

skatina pritarti organų donorystei, 
šviečia visuomenę organų donorys-
tės klausimais ir priglaudžia visus, 
kam reikia paguodos ir supratimo. 
Manau visi galim ištarti vieningą, 
didelį ir nuoširdų AČIŪ už tai, kad 
tokia asociacija susikūrė!

Dėkojame konferencijos organi-
zatoriams, profesoriams ir svečiams, 
o už paramą „Gyvasties“ veiklai – 
Neįgaliųjų reikalų departamentui 
prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, Sveikatos apsaugos 
ministerijai, Vilniaus, Kauno, Klai-
pėdos miestų, Kauno ir Vilkaviškio 
rajonų, Marijampolės savivaldy-
bėms, kompanijoms „Novartis“ ir 
„Roche“, dializės klinikoms „Dia-
verum“ bei „B.Braun Avitum“.
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30-40 donorų, tačiau per tą laiką atsi-
randa 200-300 žmonių, kurių savi orga-
nai nustoja funkcionuoti.  Tad atsidurti 
tarp laukiančiųjų – tikimybė didesnė. 
Liūdna statistika: Europoje, nesulaukę 
transplantacijų, kasdien miršta 12 žmo-
nių.

Džiaugiamės sėkmingu konkursu, 
kurio dalyviai daugiau sužinojo apie 
organų donorystę, o gal ir draugus pa-
kvies jai pritarti. Jei galima padėti iš-
saugoti gyvybes, kodėl tuo nepasinau-
doti? 

Už pagalbą organizuojant renginį 
nuoširdžiai dėkojame Marijampolės 
kolegijai, Marijampolės savivaldybės 
gydytojo tarnybos vedėjai Odetai Alek-
sienei ir renginio globėjai bei įkvėpė-
jai –Marijampolės savivaldybės Soci-
alinių reikalų departamento direktorei 
Daivai Pankauskienei. 

Nemuno saloje – Organų dono-
rystės dienos minėjimas 

Gaiva Vilkevičienė, 
Kauno krašto nefrologinių ligonių 
draugijos „Kauno gyvastis“ narė

Rugsėjo 21 d. Kaune, Nemuno saloje 
vyko organų donorystės propagavimo 
akcija. Greta „Žalgirio“ arenos vidur-
dienį leidosi Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos ir Lietuvos kariuomenės Ka-
rinių oro pajėgų sraigtasparniai. Na-
cionalinis transplantacijos biuras prie 
SAM į vieną gražiausių Kauno vietų 
sukvietė kauniečius į Pasaulio ir Eu-
ropos organų donorystės ir transplan-
tacijos dienai paminėti skirtą renginį. 
Jis buvo skirtas visuomenės švietimui 
ir organų donorystės idėjos puoselė-
jimui. Taip pat buvo norima parodyti, 
koks gausus specialistų būrys dalyvau-
ja organų donorystės ir transplantacijos 
procese.

Šeštadienio vidurdienio dangus 
buvo debesuotas, oro sąlygos nebuvo 
ypač palankios, tačiau abu sraigtaspar-
niai leidosi sutartu laiku numatytoje 

vietoje. Smalsuolių dėmesį traukė du 
galingi orlaiviai. Juk ne kasdien galima 
apžiūrėti, kas ir kaip gabena donorų or-
ganus iš vienos ligoninės į kitą. Rengi-
nio metu susirinkusieji galėjo apžiūrėti 
sraigtasparnių įrangą, kuri yra naudoja-
ma gelbėti žmonėms. Karinių oro pajė-
gų Aviacijos bazės sraigtasparnių eska-
drilės lakūnas instruktorius kapitonas 
Robertas Kvedaras pasakojo, kokius 
gelbėjimo darbus dirba šio sraigtaspar-
nio ekipažai: talkina gesinant gaisrus, 
gelbsti žmones vandenyje. Skraidin-
dami donorinius organus, stengiasi 
viską atlikti kokybiškai: „Pirmiausia 
koncentruojamės į tiesioginį savo dar-
bą – kad viskas būtų padaryta saugiai, 
kokybiškai ir laiku“.

Renginyje dalyvavo ir Kauno krašto 
nefrologinių ligonių „Kauno Gyvas-
tis“ draugijos nariai. Dalinomės savo 
mintimis: kaip gyvena žmogus iki 
transplantacijos ir po jos: žmonės gali 
auginti savo atžalas, dirbti, gyventi vi-
savertį gyvenimą. Žmonės, gyvenantys 
po transplantacijos, jaučia begalinį dė-
kingumą donorų artimiesiems, dova-
nojusiems naują gyvenimą. 

Renginyje dalyvavę ir dėl organų 
donorytės apsisprendę miesto gyvento-
jai ir jo svečiai pasirašė sutikimus do-
noro kortelei gauti.

Nacionalinis transplantacijos biuras 
prie SAM suorganizavo parodomąjį 
donorinių organų perdavimą sraigtas-
parnių ekipažams. Kaukiant greitosios 
pagalbos ir policijos automobilių si-
renoms, biuro transplantacijų koordi-
natoriai, nešini specialiais organams 
gabenti skirtais konteineriais, lipo į 
orlaivius. Sraigtasparniai, stebimi susi-
rinkusių žmonių, pakilo į dangų. 

Nors protu suvokėme, kad tai tik 
proceso imitacija, visiems buvusiems 
renginyje suspaudė širdis, ašaros nesu-
laikomai bėgo per susijaudinusių žmo-
nių skruostus. 

Džiugu, kad vis daugiau žmonių 
domisi, kalbasi apie organų donorystę, 
nes transplantacijos negali vykti be vi-
suomenės pritarimo: jeigu žmonės ne-
pritars donorystei, jei nebus donorinių 
organų – nebus ir persodinimo operaci-
jų. Pritarti organų donorystei – reiškia 
išeinant dovanoti viltį gyventi kitiems. 

Klaipėdos organų donorystės 
diena 

Marija Medeikytė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Klai-
pėdos skyriaus narė

Apkeliavęs didžiuosius Lietuvos 
miestus Kauną, Panevėžį ir Šiaulius 
Europos organų donorystei ir trans-
plantacijai skirtos dienos minėjimo 
renginys spalio 12 dieną finišavo Klai-

pėdoje. Apie įvyksiantį renginį buvo 
pranešama per radijo stotis „Raduga“ 
ir „Laluna“. Pastaroji netgi surengė 
viktoriną, kurios metu buvo išrinkti 
du nugalėtojai, kurie buvo apdovanoti 
skrydžiu Valstybės sienos apsaugos tar-
nybos sraigtasparniu. Prie šio renginio 
reklamos prisidėjo ir „Balticum“ tele-
vizija, kuri transliavo „Gyvasties“ ini-
ciatyva sukurtą reportažą su žinomais 
Lietuvos žmonėmis, kurie pritaria or-
ganų donorystei.

Spalio 12 dieną prie „Švyturio“ are-
nos Klaipėdoje susirinko didelė žmo-
nių minia. Daugelio dėmesį patraukė 
2 sraigtasparniai vienas po kito besi-
leidžiantys pievoje. Karinių oro pajėgų 
ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
sraigtasparniai buvo pagrindiniai ren-
ginio akcentai. Kodėl? Nes šių abiejų 
tarnybų sraigtasparniai dalyvauja do-
norystės procese, kai reikia donorinius 
organus gabenti iš donorinių ligoninių 
į transplantacijos centrus Vilniuje ir 
Kaune.

Kadangi Klaipėdoje vyko finalinis 
renginys, šio krašto gyventojai galėjo 
ne tik sraigtasparnius apžiūrėti, pasė-
dėti juose, pabendrauti su lakūnais, bet 
ir paskraidyti. Norinčiųjų buvo daug, 
tačiau tuo pasinaudoti galėjo tik ketu-
ri – du teisingai į viktorinos klausimus 
atsakę radijo „Laluna“ klausytojai ir du 
laimėtojai, kurie teisingai į viktorinos 
klausimus atsakė renginio metu.

Šiuo renginiu, kurį vedė Nacionali-
nio transplantacijos biuro Komunika-
cijų skyriaus vedėja Rasa Pekarskienė, 
buvo siekiama kuo plačiau paskleisti 
informaciją apie organų donorystę. 
Apsisprendusieji galėjo pasirašyti suti-
kimą donoro kortelei gauti. Donorystės 
dienos akcijoje dalyvavo Lietuvos aso-
ciacijos „Gyvastis“ Klaipėdos skyriaus 
nariai, kurie pasidalino savo išgyveni-
mais: skausmais ir rusenančia viltimi 
sulaukti donoro ir džiaugsmais, kaip 
pasikeičia viskas į gera, kaip „sugrįžta 
spalvos į gyvenimą“, o jėgos į kūną po 
transplantacijos. Jie mielai atsakinėjo į 
žmonių klausimus. 
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Asociacijos 
„Gyvastis“ padėka 
kraujo donorams

Lapkričio 15-ąją Kauno rajone, 
Raudondvario dvaro rūmuose, pa-
gerbti savanoriai donorai, po ke-
liasdešimt kartų neatlygintinai davę 
kraujo.

Donorams, dovanojantiems gyvy-
bę ir sveikatą, dėkojo ne tik valdžios 
vyrai, bet ir Lietuvos asociacija 
„Gyvastis“. Tarp „Gyvasties“ narių 

turbūt rasime tik vieną kitą, kuriam 
niekada nereikėjo perpilti kraujo. O 
„seniesiems“ pacientams jį yra laši-
nę kibirais, tikrąja šio žodžio pra-
sme.

„Gyvasties“ tarybos narė Aušra 
Degutytė ne tik nuoširdžiai padė-
kojo kraujo donorams, dažniausiai 
pritariantiems ir organų donorystei, 
bet ir pajuokavo, kad daugybė tarp 
donorų esančių vyrų įrodo, kad jie 
nebijo kraujo.

„Gyvastis“ taip pat padėkojo gru-
pei „16Hz“ bei Kauno Studentiška-
jam chorui nuolat dovanojantiems 
kraujo. Jiems įteiktas kraujo lašo 
tortas.

Lietuvos kraujo donorystės žymū-

no vardai šiais metais suteikti 186 
asmenims. Jie nemažiau kaip 20 kar-
tų neatlygintinai davė kraujo. Į Lie-
tuvos nusipelniusių kraujo donorų 
būrį šįmet įsiliejo 97 savanoriai. Jų 
sąskaitoje ne mažiau kaip 30 nemo-
kamų kraujo donacijų. 12-kai asme-
nų suteiktas Garbės donoro vardas. 
Šie savanoriai nemažiau kaip po 40 
kartų davė kraujo.

Mes, gyvenantys persodintų orga-
nų dėka, norime padėkoti žmonėms, 
kurie sunkią netekties valandą ry-
žosi išgelbėti kitų žmonių gyvybes. 
Jiems tie „kiti“ buvo visai nepažįs-
tami, o kažkam – tai patys brangiau-
si ir artimiausi žmonės.

Po 18 kas dieną
Ugnė Šakūnienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
prezidentė

  2013 m. lapkričio 27 d. startavo 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Eu-
ropos ekonominės erdvės finansinio 
mechanizmo (EEA Grants) remia-
mas projektas „Gyvasties“ gebėjimų 
stiprinimas ir savanorių tinklo plė-
timas“. 

Įsivaizduokite, kad kiekvienais 
metais nuo Europos paviršiaus iš-
nyksta Zarasai, Molėtai, Širvintos... 
Šiuose miesteliuose gyvena maž-

daug po 6500 gyventojų. Lygiai tiek 
žmonių Europoje per metus miršta 
nesulaukę širdies, kepenų, plaučių, 
inkstų ar kitų gyvybiškai svarbių or-
ganų transplantacijos. Vidutiniškai 
po 18 kas dieną. 

Šie ir kiti faktai apie organų do-
norystę buvo pristatyti „Gyvasties“ 
surengtame projekto pristatymo 

renginyje, kuriame dalyvavo moky-
tojai, gydytojai, Nacionalinio trans-
plantacijos biuro ir švietimo įstai-
gų atstovai, moksleiviai, studentai, 
„Gyvasties“ nariai. Transplantuotus 
ir transplantacijos laukiančius žmo-
nes jungiančios „Gyvasties“ vienas 
iš pagrindinių tikslų – propaguoti 
organų donorystę. Todėl ir vienas iš 
projekto uždavinių – bendradarbiau-
ti su mokyklomis, studentų atstovy-
bėmis, jaunimo organizacijomis ir 
joms pristatyti organų donorystės 
problemą. Taip siekiama, kad kuo 
daugiau jaunuolių įsitrauktų į sava-
noriškas donorystės populiarinimo 
veiklas. „Jaunimas gali sugalvoti 
ir įgyvendinti tokių „crazy“ akcijų 
propaguojančių donorystę, kokios 

Visų dėmesį patraukė ir parodomoji 
donoro organų perdavimo programa. 
Susirinkusiems buvo parodyta, kaip 
gabenami organai skubiais atvejais. 
Greitosios pagalbos automobilį su me-
dikais atlydėjo policijos ekipažas, o 
medikai iššokę ir greitosios pagalbos 
automobilio greitai nunešė konteine-
rius su menamais organais į sraigtas-
parnius. Renginio organizatoriai norė-
jo, kad žmonės įsivaizduotų, kaip tai 

vyksta iš tikrųjų. Tokią situaciją visuo-
menė realybėje mato retai – dažniausiai 
tai vyksta naktį.

Per Organų donorystės dienos mi-
nėjimą Klaipėdoje sutikimą donoro 
kortelei gauti pasirašė 59 žmonės. 
Klaipėdiečiai buvo ypač aktyvūs, nes 
reikia atsižvelgti į tai, jog renginys tru-
ko tik dvi valandas. Net ir pasibaigus 
renginiui, išskridus sraigtasparniams, 
žmonės vis dar teiravosi, kur gali pasi-

rašyti sutikimus donoro kortelei gauti. 
Labai džiaugiamės šio didelio atgar-
sio sulaukusio renginio sėkme. Apie 
renginį buvo rašoma laikraščiuose 
„Vakarų ekspresas“ ir „Klaipėda“. Ten 
buvo įdėta statistika apie laukiančius 
transplantacijos ir jau transplantuotus 
žmones, taip pat asociacijos „Gyvastis“ 
Klaipėdos skyriaus pirmininkės Irinos 
Tkačenko interviu.
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Ugnė Šakūnienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
prezidentė

Koncerte „Už organų donorys-
tę! Už gyvenimą!“ dalyvavo grupės 
„Biplan“, „VD Rockabilly group“, 
DAR, Rūta Lukoševičiūtė su grupe, 

dainininkai Vudis, Grūdas. Jauna 
grupė „Coffe Out“ ne tik koncertavo, 
bet ir kvietė pritarti organų donorys-
tei. Dar jaunesnė dainininkė koncer-
tavo su Vudžiu, – tai 12-metė indų 
ir lietuvių kilmės Ariana Mitra, kuri 
dar negali užpildyti donoro kortelės.

Nemažai atlikėjų donorystei skir-

tuose renginiuose dalyvauja jau ne 
pirmą kartą. Kai kurie iš jų turi do-
noro korteles, kai kurie jas užpildė 
koncerto metu. Pavyzdžiui grupės 
„Biplan“ vokalistas Maksas Melman 
sakė: „Donoro kortelę turiu jau ma-
žiausiai 10 metų. Manau, kad svar-
biausia yra meilė, nebūtinai myli-

mums net į galvą neateina,“ – sakė 
projektą pristačiusi „Gyvasties“ pre-
zidentė Ugnė Šakūnienė. „Tačiau jie 
gali sugalvoti ir pilietiškų iniciaty-
vų,“ – neabejojo „Gyvasties“ vado-
vė.

Viena iš projekto koordinatorių 
Sveikatos edukologijos magistrantė 
Indrė Čergelytė papasakojo apie sa-
vanorystę ir savo pačios savanoria-
vimo patirtį.

Panevėžio profesinio rengimo 
centro mokytoja, taip pat vadovau-
janti Panevėžio krašto donorų asoci-
acijai Vijolė Miškinienė pasidalino 
patirtimi pritraukiant ir motyvuo-
jant savanorius propaguojančius do-
norystę. „Tarp jaunimo populiarūs 
vampyrų vakarėliai, nuo vampyro 
esame nusiuntę sveikinimą ir vienos 
mokyklos direktoriui. Jam tai labai 
patiko,“ – pasakojo Vijolė Miškinie-
nė. „Uodų baras“ – dar viena idėja 
iš Vijolės patirties, kaip apie rimtus 
dalykus galima kalbėti linksmai ir 

įdomiai.
Nacionalinio transplantacijos 

biuro Komunikacijos skyriaus vedė-
ja Rasa Pekarskienė papasakojo apie 
jautrius transplantacijos sulaukusių 
pacientų laiškus donorų šeimoms. 
„Rodos, pasakoja paprastus buiti-
nius dalykus – kaip važiuoja žvejoti, 
kepa pyragus, vaikai kartais nupie-
šia persodintą inkstuką, bet tai labai 
jaudina,“ – sakė Rasa Pekarskienė. 
Ji paaiškino, kad susirašinėjimas 
tarp recipientų ir donoro šeimų gali-
mas tik per Nacionalinį transplanta-
cijos biurą. Laiške neturi būti jokios 
informacijos, iš kurios būtų galima 
pažinti susirašinėjančiuosius, pvz., 
vardo, pavardės, adreso, telefono nu-
merio. 

„Mes žinome, kas sudomintų jau-
nus žmones,“ – per kavos pertrauką 
sakė Vilniaus „Gabijos“ gimnazijos 
mokinių tarybos atstovės, – „žino-
mų, tarp jaunimo turinčių autoritetą 
ir donorystei pritariančių žmonių vi-

zitas į mokyklą“. 
Kitas projekto uždavinys – susi-

tikti su dializės įstaigų pacientais ir 
atstovais, pristatyti jiems asociaciją 
„Gyvastis“ ir įtraukti į jos veiklas. 
Sergate inkstų nepakankamumu – 
dializuojatės, laukiate transplantaci-
jos? Susisiekite su likimo draugais 
– kartu lengviau! Tai puikiai žino 
„Gyvasties“ aktyvistai.

Šios projekto veiklos bus vykdo-
mos Alytaus, Mažeikių, Panevėžio, 
Šakių, Šiaulių, Ukmergės, Utenos, 
Vilniaus savivaldybėse.

Dar viena projekto veikla – or-
ganizuoti mokymus „Gyvasties“ 
skyrių ir regioninių organizacijų va-
dovams, projektų vykdytojams, ak-
tyviems nariams lyderystės, savano-
rių pritraukimo, ryšių su visuomene, 
paramos pritraukimo, bendravimo 
psichologijos, socialinės reklamos ir 
kitomis jiems aktualiomis temomis.

Vilniaus klube „Brodvėjus“ surengtas nemokamas labdaringas 
koncertas, už organų donorystę agitavo „Biplan“ ir kiti atlikėjai
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majam, tačiau apskritai žmonėms. 
Jei mylėsite, pritarsite organų do-
norystei. Pagalvokite apie donorystę 
ir, jei pritariate, užpildykite donoro 
kortelę. Nebūtinai dabar“, – sakė ži-
nomas atlikėjas.

Apie meilę kalbėjo ir žurnalistas 
Saugirdas Vaitulionis, jau antrą kar-
tą dalyvaujantis „Gyvasties“ rengi-
nyje, skirtame organų donorystei. 
Žurnalistas sakė, kad pirmą kartą 
apie donorystę sužinojo lygiai prieš 
metus ir tada užpildė donoro kortelę, 
kurią ir parodė visiems susirinku-
siems į koncertą „Brodvėjuje“.

Savo donoro kortelę pademonstra-
vo ir Arvydas Martinėnas- Vudis. Jo 
draugas Grūdas (Algirdas Grudins-
kis) sakė: „Daug kartų daviau kraujo 
ir dar tūkstančius kartų tikiuosi jo 
duoti. O po mirties – tegul gyvena 
kiti“, - savo paties dainą citavo dai-
nininkas.

Su grupe koncertavusi Rūta Lu-
koševičiūtė sakė: „Su asociacija 
„Gyvastis“ esu pažįstama jau keletą 
metų. Matau, kad šie žmonės, kurie 
patys yra gavę gyvenimo dovaną, 
moka duoti. Jie, turintys sveikatos 
problemų, yra sveikesni už daugumą 
sveikų. Pažindama tokius žmones, 

negaliu nepritarti donorystei“.
Renginio metu už organų dono-

rystę pasisakė aktorius Marius Ma-
čiulis su žmona režisiere ir aktore 
Alicia Gian. „Kai pasakiau žmonai, 
kad eisiu į tokį renginį, ji man pa-
rodė savo vairavimo pažymėjimą, 
gautą Kanzaso valstijoje, ant kurio 
parašyta „organ donor“. O aš to neži-
nojau!“ – pasakojo aktorius.

Sekdami žvaigždžių bei koncerto 
vedėjo Simono Indrašiaus pavyz-
džiu, į renginį atvykę vilniečiai bei 
Vilniaus svečiai pildė anketas dono-
ro kortelei gauti. Iš viso sutikimus 
pasirašė 22 renginio dalyviai. Pats 
S. Indrašius, vienos pertraukėlės 
metu užpildęs donoro kortelę sakė: 
„Labai tuo didžiuojuosi, jaučiuosi 
labai gerai".

Daugeliui apsispręsti padėjo ren-
ginio metu pademonstruotas filmas 
„Už gyvenimą“ (rež. Sigita Gilienė).

Koncerte buvo ir keliasdešimt 
asociacijos „Gyvastis“ narių, gyve-
nančių persodintų organų dėka. Pa-
dėkoti donorų šeimoms ir pakviesti 
pritarti organų donorystei į sceną 
kilo 25-erių Mindaugas, 22-ejų Jus-
tina, gyvenantys persodintų inkstų 
dėka, 40-metis Gintaras, kurį į gy-

venimą grąžino kepenų transplanta-
cija, 45-erių Rimvydas, gyvenantis 
su persodinta širdimi. Savo mamai, 
kuri jai padovanojo inkstą, dėkojo 
Irma, auginanti 14-metį sūnų.

„Tie žmonės, kurie laukia trans-
plantacijos, yra visiškai priklausomi 
nuo visuomenės požiūrio į organų 
donorystę,“ – sakė Lietuvos asoci-
acijos „Gyvastis“ prezidentė Ugnė 
Šakūnienė, pati 30 metų gyvenanti 
su persodintu inkstu.

Viešos akcijos visame pasaulyje 
padeda plačiau skleisti informaciją 
apie organų donorystę, parodyti, kad 
žmonės po inkstų, širdies, kepenų ar 
plaučių persodinimo operacijos gali 
gyventi, dirbti, mokytis, auginti vai-
kus, keliauti ir sportuoti. Kitų metų 
liepą „Gyvastis“ organizuos didžiu-
lį sporto renginį – Europos žmonių 
su persodintomis širdimis žaidynes. 
Jose planuoja dalyvauti apie 200 
žmonių iš 20-ies šalių, kuriems gy-
venimą grąžino persodinta širdis.

 
Koncertą rėmė Vilniaus m. sa-

vivaldybė, UAB „Roche Lietuva“, 
„Novartis“ atstovybė Lietuvoje, visi 
skyrę 2 proc. nuo GPM ar kitaip pa-
rėmę Lietuvos asociaciją „Gyvastis“.
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AČIŪ, KAD MUMS RAŠOTE

Klaipėdiečių meno 
terapimagija 
Rima Petrolienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
Klaipėdos skyriaus narė

Kai  šių metų pradžioje Klaipė-
dos miesto savivaldybė patvirtino 
projektą ir skyrė meno terapijai lėšų, 
„Gyvasties“ Klaipėdos skyriaus na-
riai labai apsidžiaugė, kad galės iš-
bandyti save šioje srityje. Rinkomės 
ir dirbome tikrose menininkų dirb-
tuvėse, tad atrodė, jog jų kūrybinės 
kančios bei Mūzos aplankydavo ir 
mus. Kaip pirmokėlius meno užsiė-
mimų dalyvius saugojo nuo klaidų, 
globojo ir mokė menininkė ir kul-
tūrinės veiklos vadybininkė Rasma 
Noreikytė. Ji kviesdavo ir kitus 
dėstytojus, bet visada jausdavome 
jos ypatingą dėmesį ir norą perduoti 
savo žinias ir patirtį. Rasma mokėjo 
sudominti ir padrąsinti, o mūsų nuo-
gąstavimus atremti ramia šypsena. 
Didžiulė jai padėka nuo visų daly-
vavusiųjų Klaipėdos skyriaus narių. 
Per keturis šio projekto mėnesius 
išbandėme kelias meno kryptis: kū-

rėme grafikos darbelius (paveikslus, 
atvirutes), tapėme ant šilko ir stiklo, 
piešėme mandalas (sielos gelmių 
piešinius), stikliukas po stikliuko 
kruopščiai juos apdirbdami, rinko-
me vitražus, dekupažo pamokėlėse 
stengėmės įvaldyti sendinimo ir at-
virkštinio dekupažo metodus, nau-
dodami tam stiklą ir medį, vėlėm 
vilną sausuoju ir šlapiuoju būdu, iš 
įvairių stikliukų komponavome ir 
lydėme papuošalus. Teko išbandy-
ti ir keramikos, patiems po lapelį 
pjaustyti, įvairiais būdais gražinti 
ir rišti užrašų knygeles. Tyrinėjome 
audinių galimybes, juos raišiojome, 
virėme, dažėme, norėdami išgauti 
formą ir piešinį. Per likusius kelis 
užsiėmimus išbandysime vėl kaž-
ką naujo. Mes labai laukiame šių 
užsiėmimų, nes galime būti kartu, 
bendrauti, kurti, trumpam atsitrauk-
ti nuo buities rūpesčių, sveikatos 
problemų ir galime save išreikšti, 
darydami malonias smulkmenėles, 
tuo pradžiugindami save ir savo arti-
muosius. Šių užsiėmimų metu prieš 
mūsų akis buvo nežymiai kilstelėta 
menininkų virtuvę dengianti užuo-
laida, bet ir tai spėjome pajusti kūry-
binio proceso dvasią. Norėtume pra-
tęsti šį projektą ir dėkojame visiems, 
prisidėjusiems jį įgyvendinant.

Rudeninė žvejyba 
Suvalkijoje   

Ilona Masaitienė, 
Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis” 
Marijampolės skyriaus projektų 
koordinatorė

Niūroką rugsėjo 10-osios  rytą, jau 
nebe pirmą kartą Suvalkijos ,,Gyvas-
ties“ žvejai–mėgėjai rinkosi į šalia 
Marijampolės esančią sodybą. Vi-
siems pasiruošus meškeres ir visą žve-
jybos inventorių, lygiai 10 val. buvo 
paskelbta rudeninės žūklės pradžia. Il-
gai laukti nereikėjo. Ar diena, ar oras, 
o gal paprasčiausiai gera nuotaika pa-
dėjo, kad vos užmetus meškeres žuvys 
pradėjo kibti. Žinoma, apie jų dydį nu-

tylėsim. Pasibaigus nustatytam laikui 
žvejybai, kad būtų teisingiau, žuvis 
ne svėrėme, o skaičiavome vienetais. 
Suskaičiavus žuvis ir įvertinus žve-
jų pasiruošimą bei pasirengimą, nu-
sprendėme, kad neaplenkiamas žvejy-
boje yra Remigijus, antra vieta atiteko 
Arūnui, trečias liko Gintaras. Visiems 
nugalėtojams buvo įteiktos atminimo 
dovanėlės. Varžybas žvejai aptarinėjo 
prie garuojančios žuvienės.
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Tai kas vyko 
ištisus metus
Ilona Masaitienė, 
Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis” 
Marijampolės skyriaus projektų 
koordinatorė

Visus metus po du kartus per mė-
nesį Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Marijampolės skyriuje vyksta meno 
terapijos užsiėmimai ir užsiėmimai 
su psichologu. 

Meno terapija žmogų atitraukia 
nuo ligos ir kasdienybės, gerina 
smegenų veiklą, atpalaiduoja nuo 
įtampos, sustiprina pasitikėjimą sa-
vimi. Užsiėmimuose žmogus patiria 
saviraiškos ir bendravimo džiaugs-
mą. Meno terapija leidžia žmogui 
atskleisti savyje neatpažintas gali-
mybes, talentus, surasti naujus pro-
blemų sprendimo būdus, pasisemti 
stiprybės.  

Psichologė organizuoja grupinius 
ir individualius užsiėmimus. Tai gali 
pasirinkti pats žmogus. Kai kuriais 
atvejais dalyvavimas grupėje gali 
būti veiksmingesnis, nei individua-

lios konsultacijos, o kartais pravartu 
derinti abi šias psichologinės pagal-
bos rūšis, t. y., ir konsultuotis indi-
vidualiai, ir dalyvauti grupiniuose 
užsiėmimuose. Psichologiniai už-
siėmimai padeda žmonėms išmokti 
geriau tvarkytis su savo emociniais 
išgyvenimais, sumažina nerimą, pa-
deda įveikti nepasitikėjimo savimi 
jausmą, išmokti pozityviai mąstyti, 
padėti sau pačiam bei pagerinti savo 
gyvenimo kokybę.

Dėkojame meno terapijos užsiė-
mimų vadovei Kristinai už kantrybę 
ir nuoširdumą, psichologei Neringai 
už pagalbą ir supratimą. 

Žvejyba
Paulius Šopis, 
Šiaulių inkstų ligomis sergančiųjų 
draugija „Atgaja” narys

Šiaulių klubo ,,Atgaja“  nariai rin-
kosi į žvejybos turnyrą prie nuosta-
baus Rėkyvos ežero. Žvejų susirinko 
net daugiau nei tikėtasi.

Žvejai buvo supažindinti su Lie-
tuvos Respublikos mėgėjiškos žve-
jybos taisyklėmis. Žvejybinis plotas 
suskirstytas į 9 vienodus sektorius, 
kuriame kiekvienas žvejys turėjo 

savo palaikymo komandą. Po trijų 
valandų buvo pasvertos kiekvieno 
žvejo sugautos žuvys (pagauta apie 
16 kg), kurios po svėrimo buvo pa-
leistos atgal į ežerą, ir paskelbti nu-
galėtojai:

I vieta - Puiki nuotaika.
II vieta - Nuoširdus, draugiškas 

bendravimas.
III vieta - Nuostabi aplinka.
Po apdovanojimų, čia pat prie 

ežero, sėdome prie bendro pietų sta-
lo, aptarėme žvejybos malonumus ir 
vieningai nusprendėme, kad žvejų 
varžybos turėtų tapti mūsų draugijos 
tradicija (šiais metais tai jau trečios 
varžybos).

Pasistiprinę surinkome savo ir 
kitų žvejų paliktas šiukšles (šiukš-
lių maišų, pirštinių parūpino Šiaulių 
miesto savivaldybė). Pasidžiaugę 
geru savo darbu pajudėjome namų 
link...

Be galo norime padėkoti žvejy-
bos varžybų iniciatoriams Adolf 
Stafeskij, Olytei Privalenkovai už 
puikią organizaciją, originalius pri-
zus, o svarbiausia už idėją. Draugi-
jos „Atgaja” nariams dėkojame už 
linksmą nuotaiką, turiningai praleis-
tą laiką ir nuoširdų bendravimą!!!

Iki kitų metų žvejybos! Nei žvy-
no, nei uodegos.
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Marijampolės 
Gyvastiečiai 
judriojoje savaitėje
Ilona Masaitienė, 
Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis” 
Marijampolės skyriaus projektų 
koordinatorė

Kiekvienų metų rudenį vyksta 
akcija ,,Judrioji Europos savaitė“. 
Šios akcijos metu primenama apie 
aplinkos užterštumo grėsmę ir fi-
zinio aktyvumo naudą. Raginama 
vaikščioti pėsčiomis arba automo-
bilį pakeisti dviračiu. Šioje akcijoje 
dalyvavome ir mes, Marijampolės 
,,Gyvasties“ skyriaus komanda. Ži-
noma, tie, kuriems lietingas rude-
nėjantis oras neatėmė noro išban-
dyti jėgas judant dviračiais miesto 
gatvėmis ir apylinkėmis. Startas 

prasidėjo kartu su nestipriu lietumi, 
tačiau tai mūsų neišgąsdino. Įpusė-
jus dviračių žygiui, truputėlį sulyti, 
jėgas atgauti ir pailsėti sustojome 
prie ,,Baltaragio malūno“. Įveikę 32 
km atstumą visi laimingai pasiekė-
me finišą. Pasiekus finišą visų daly-
vių laukė karšta košė bei atminimo 
ženkliukai. Dviratis – puiki prie-
monė, kuri gali pakeisti automobi-
lį, ir kurios pagalba galima puikiai 
praleisti laiką. 

Dovana
Elona Rutkauskienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
Vilniaus skyriaus narė

Nefrologiniai ligoniai turi nema-
žai sveikatos problemų. Hemodia-
lizės, operacijos, imunosupresiniai 
vaistai turi įtakos mūsų savijautai 
ir išvaizdai. Oda atrodo išsausėjusi, 
papilkėjusi... Artėjant šventėms no-
risi atrodyti gražiau, gaiviau.  

Lapkričio pabaigoje asociacijos 
„Gyvastis“ Vilniaus skyriaus mo-
terys, skyriaus pirmininkės Vilmos 
Radavičienės dėka, turėjo galimybę 

susitikti su FuturAGE medicinos 
klinikos vadove, šeimos gydytoja 
Ala Grigiene, kuri papasakojo apie 
esminius geros sveikatos ir išvaiz-
dos principus bei kaip išvengti senė-
jimo.  Išvaizda ir sveikata priklauso 
nuo genetikos, hormonų balanso ir 
kitų veiksnių. Klinikoje kiekvienam 
individualiai pritaikomas gydymas. 
Tai gali būti vitaminų (intravevinė) 
terapija, mezoterapija (labai nedi-
delis atjauninančio mitybinio kom-
plekso kiekis įšvirkščiamas į odą 
labai plona adatėle), plazmos, tur-
tingos trombocitais, injekcijos, odos 
patempimas daugiapoliu radijo daž-
nio aparatu, mimikos raukšlių šali-
nimas, įšvirkščiant botulino toksino, 
spuogų gydymas, stangrinančios, 

drėkinančios odos procedūros, vaku-
uminis masažas ir kt. Daug sužino-
jome apie hialurono rūgštį, naudo-
jamą odos atjauninimo procedūrose, 
injekcijose į sąnarius.

Gydytoja atsakė į gausius mūsų 
klausimus. 

Maloni staigmena buvo, kai vie-
nai iš mūsų, gydytoja padarė veido 
procedūrą ir atjauninančią kaukę, o 
kitai – radijo bangomis patempė (su-
stangrino) veido odą. Abiem atvejais 
mes pamatėme kaip moterys po pro-
cedūros pagražėjo. Įsitikinome, kad 
reikia save palepinti.

Po paskaitos kiekviena renginy-
je dalyvavusi moteris, gavo dovanų 
čekį veido procedūroms. Tikimės 
šventes sutikti gražios. 
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