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APDOVANOTI 
LIETUVOS 
KARDIOLOGAI

Kaip ir pastaruosius 9-erius me-
tus, taip ir šiemet, Lietuvos Respu-
blikos Nepriklausomybės atkūrimo 
dieną kovo 11-ąją per TV3 vyko 
„Lietuvos garbė“ apdovanojimai. Jie 
vyko Nacionalinėje filharmonijoje. 
Buvo pagerbta daug iškilių žmonių 
už atliktus nuopelnus. Nominacijos 
„Metų pasiekimas“ laimėtojai – kar-
diochirurgai ir kardiologai Rita Su-
dikienė, Virgilijus Tarutis, Gintaras 
Kalinauskas ir Kęstutis Ručinskas. 
Šie žmonės šį rudenį pirmieji pasau-
lyje padarė unikalią širdies operaciją 
Lietuvoje. Po ilgus metus trukusio 
kruopštaus pasiruošimo ir moky-
mosi, pasaulio medicinos agentūros 
šiam darbui nusprendė pasirinkti 
būtent Lietuvos gydytojų komandą. 
Šiandien jau apie dvidešimt pacien-

tų gali ištarti „Ačiū“ už padovano-
tą antrą gyvenimą. Rudenį pirmoji 
operacija atlikta 61-erių metų paci-
entui. Po patirto infarkto jam pirmą 
kartą pasaulyje operuota širdis neat-
veriant krūtinės ląstos ir nestabdant 
pačios širdies. Pacientas sveikas ir 
džiaugiasi gyvenimu. Lietuvoje jau 
atliktos penkios tokios operacijos, 
dar viena – kitoje šalyje. Pasaulio 
medikai atvyksta į Lietuvą mokytis 
iš mūsų šalies specialistų. Lietuvos 
kardiochirurgai stiprūs ir vaikų kar-
diochirurgijoje. Jie jau mažiesiems 
atliko eilę sudėtingų operacijų. Už 
viso gyvenimo nuopelnus „Lietuvos 
garbės“ statulėle apdovanotas širdies 
chirurgas, profesorius Vytautas Sir-
vydis.
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MEDICININĖ INFORMACIJA

Peritoninė dializė
Indrė Čergelytė, 
Sveikatos edukologijos magistrantė

Peritonine dialize gydomi ligoniai, 
kurių inkstai neveikia. Tai viena pa-
kaitinių inkstų gydymo rūšių. Kiti du 
pakaitiniai inkstų gydymo būdai – he-
modializė ir inksto transplantacija. Li-

goniai, sergantys lėtine inkstų liga, iš 
anksto supažindinami su gydymo ga-
limybėmis ir patys renkasi, kas jiems 
palanku bei priimtina. 

Peritoninės dializės metu į pilva-
plėvės ertmę supiltas specialus tirpalas 
atlieka detoksikacinę ir ultrafiltracinę 
funkcijas. Yra dvi pagrindinės pe-
ritoninės dializės rūšys – nuolatinė 
ambulatorinė (arba ,,rankinė“), kai 
pacientas tirpalų pakeitimą atlieka 
kas 4–5 valandas 3–5 kartus per parą, 

ir automatinė (arba ,,aparatinė“), kai 
pacientas naktį 8–10 val. prisijungia 
peritoninės dializės aparatą, atliekantį 
reikalingą tirpalo pakeitimų skaičių. 
Kartais kombinuojami abu būdai, kai 
reikalingas intensyvesnis gydymo 
režimas (pavyzdžiui, automatine pe-
ritonine dialize gydomas ligonis die-
nos metu atlieka papildomą pakeitimą 
skysčiams iš organizmo pašalinti). 

Peritoninės dializės procedūra susi-
deda iš trijų fazių: (žr. 1 pav. a ir b)

1a pav. Peritoninės dializės ciklas

1b pav. Peritoninės dializės ciklai

Kada geriau pasirinkti peritoni-
nę dializę?

• Kai nuosavi inkstai dar gamina 
šlapimą (ilgesnį laiką išlieka liekamo-
ji inkstų veikla, palyginus su hemodi-
alize);

• Jei yra transplantacijos galimybė;
• Kai neįmanoma suformuoti arteri-

nės - veninės jungties;
• Kai netoleruojama hemodializė 

(dėl žemo ar aukšto kraujospūdžio, ri-
tmo sutrikimų, alergijos);

• Jei yra širdies ir kraujagyslių sis-
temos ligų;

• Kai pavojingas kraujo krešėjimą 
slopinančių vaistų (varfarino, aspiri-
no, fraksiparino) skyrimas;

• Dirbantiems ar besimokantiems, 
kad galėtų tęsti darbą ar mokslą;

• Gyvenantiems toli nuo dializės 
centrų arba negalintiems į juos atvykti 
dėl sveikatos.

Peritoninė dializė turi kelias specialias 
indikacijas: šis gydymo būdas taikomas 
naujagimiams, mažiems vaikams, ku-
riems sunku paimti kraują hemodializei. 
Taip pat peritoninė dializė rekomenduo-
jama ligoniams su išreikšta širdies ir 
kraujagyslių patologija, širdies nepakan-
kamumu, krešėjimo sutrikimais, tiems 
pacientams, kuriems nepavyksta sufor-
muoti arterioveninės jungties hemodia-
lizei.

Absoliučioms peritoninės dializės 
kontraindikacijoms priklauso nekoreguo-
ti mechaniniai pilvo sienos ar vidaus de-
fektai, dėl kurių galimos komplikacijos. 
Peritoninę dializę taip pat vengiama tęsti, 

kai pilvaplėvė praranda apykaitinę funk-
ciją (ją tęsiant daug metų). Nepatariama 
šios dializės skirti ir pacientams, kurių 
pilvas buvo daug sykių ar sudėtingai ope-
ruotas, nes tokiu atveju pilvaplėvės er-
tmėje gali būti sąaugų, kurios sukels blo-
gą peritoninės dializės kateterio funkciją. 

Reliatyvioms peritoninės dializės 
kontraindikacijoms (kai gydymo skyri-
mą reikia apsvarstyti) priskiriamos šios 
būklės: dializato nutekėjimas (į pilvo 
sieną, krūtinplėvės ertmę), tūrio netole-
ravimas, uždegiminė ar išeminė žarnyno 
liga, nutukimas (jei ligonis žemo ūgio), 
neseniai implantuoti pilvo svetimkūniai 
(kraujagyslių protezai), pilvo sienos ar 
odos infekcija.

Kaip pasiruošti procedūros atliki-
mui? (žr. 2 pav.)

2 pav. Peritoninės dializės pasiruošimas
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Pagrindinė peritoninės diali-

zės komplikacija - peritonitas
Peritonitas – tai ūminis visos 

pilvaplėvės (pilvo ertmę iš vidaus 
dengiančio lapelio) ar tik jos dalies 
uždegimas, dėl kurio pilvo ertmėje 
atsiranda skaidraus, o ligai progre-
suojant – pūlingo uždegiminio skys-
čio.

Peritonito simptomai:
• Pykinimas;
• Karščiavimas;
• Pilvo skausmas, vėmimas;
• Šaltkrėtis;
• Skaudamos pilvo srities įtempimas;
• Sąmonės sutrikimas;
• Drumstas dializatas.

Peritonito diagnozavimas
Pastebėjęs drumstą dializatą ar 

atsiradus pilvo skausmams, ligonis 
nedelsiant turi vykti į gydymo įstai-
gą. Įtarus peritonitą, pacientas gul-
domas į ligoninę. Peritonitą parodo 
tirpalo tyrimas – jame skaičiuojamas 
leukocitų skaičius, tikrinama, ar yra 
bakterijų augimas. Todėl pastebėtą 
drumstą dializatą su maišu ligonis 

privalo atsivežti kartu, vykdamas 
pas gydytoją.

Peritonito gydymas
Peritonitas gydomas antibiotikais 

ir heparinu, kurie suleidžiami į dia-
lizės tirpalo maišą. Jei ligonis gy-
dosi automatine peritonine dialize, 
pervedamas į rankinę, padažninami 
pakeitimai, kad pilvaplėvė daugiau 
kartų plautųsi nuo infekcijos. Jei 
peritonitas sunkus, skiriami ir anti-
biotikai į veną. Gydymas trunka 2 
savaites.

VUL SK Nefrologijos centro gy-
dytojas L. Rimševičius apie perito-
ninės dializės komplikacijas:

Pagrindinės komplikacijos, atsi-
randančios dėl peritoninės dializės 
– pilvaplėvės uždegimas ir kateterio 
disfunkcija.

Pilvaplėvės uždegimu (perito-
nitu) dažniausiai suserga ligoniai, 
praleidę tam tikrus tinkamo dializės 
atlikimo veiksmus: pvz., netaisy-
klingai nusiplovę rankas, procedūrą 
atlikę nešvarioje aplinkoje, jei kam-
baryje yra gyvūnų ar kitų žmonių. 
Dėl šių priežasčių reikalingas perio-
diškas ligonių mokymas ir jų prakti-
nių žinių atnaujinimas bei pacientų 
lankymas namuose. Kartojantis pe-
ritonitams, ilgai gydantis peritoni-
ne dialize, kai kuriems ligoniams 
gresia pilvaplėvės randėjimas – tada 
pilvaplėvė nebegali atlikti organiz-
mo valymo, gali atsirasti žarnyno 
nepraeinamumas. Todėl procedūrą 
atlikti reikia kruopščiai – už ją atsa-
kingas ir pats ligonis.

Svarbu žinoti, kad pastebėjus 

drumstą tirpalą maiše ar suskaudus 
pilvą, ligonis praneštų slaugytojai 
ar gydytojui ir vyktų į gydymo įs-
taigą su tuo tirpalu. Neretai kuris 
pagalvoja, kad tai praeis, tačiau pe-
ritonitą reikia laiku ir greitai gydyti. 
Kai kuriose šalyse ligoniai net gau-
na specialų ,,paketą“, kuriame yra 
antibiotikai – juos dar namie (prieš 
vykstant į ligoninę) galima supilti į 
tirpalo maišą.

Mechaninės komplikacijos (ka-
teterio pozicijos pasikeitimas, užsi-
kimšimas fibrinu) gydomos priklau-
somai nuo priežasties. Jei kateteris 
pasislinko dėl vidurių užkietėjimo 
– padeda laisvinantys preparatai. 
Jei pozicija išlieka bloga – reikia 
iš naujo atlikti operaciją ir pakeisti 
kateterio padėtį. Jei tirpalas nuteka 
į pilvo sieną ar per kateterio angą 
– peritoninė dializė laikinai nutrau-
kiama, kol užgis kanalas, tada geriau 
tinka aparatinė peritoninė dializė. 
Kai ligoniui atliekamos pilvo opera-
cijos (pavyzdžiui, kirmėlinės atau-
gos (apendicito), tulžies pūslės paša-
linimo, išvaržos), peritoninė dializė 
taip pat laikinai nutraukiama (1–2 
savaites), tuomet reikia pereiti prie 
hemodializės ar gydytis konservaty-
viai (jei pacientas turi šlapimo).

Daugeliu atvejų peritoninė diali-
zė lygiai tokia pat efektyvi ir ilgai 
išliekanti pakaitinio inkstų gydymo 
terapija, kaip ir hemodializė, o kai 
kuriais atvejais – ir turi privalumų. 
Kuo ilgiau ją išsaugosime – tuo il-
gesnį ir kokybiškesnį gyvenimą ga-
lėsime planuoti.

Corewellness pro-
grama – nemokama 
mankšta moterims 

Profesorės, kūno lavinimo spe-
cialistės ir fizioterapeutės Kari Bø 
sukurtas PELVICORE Technique 
mankštos metodas yra paprastas, pra-
timus atlikti nesudėtinga, o nauda – 
milžiniška ir pastebima jau po kelių 
savaičių. Specialus mankštos ir fizi-
oterapijos pratimų kompleksas yra 
skirtas įvairių amžiaus grupių ir fizi-
nio pasirengimo moterims. Pratimus 
visiškai nemokamai galima žiūrėti 
internete, adresu www.corewellness.lt.

PELVICORE Technique mankšta 
prilaiko kūno korpusą, stiprina tar-
pvietės raumenis, gerina laikyseną, 
judėjimą ir kūno kontrolę, didina 
seksualinį komfortą. Pratimus gali-

ma atlikti ne tik gulint ant grindų, 
bet ir stovint ar sėdint – jie bus tokie 
pat veiksmingi, tad moters amžius ar 
fizinis pajėgumas nėra svarbu.

Kliniškai įrodyta, kad PELVI-
CORE Technique mankštos ir fizi-
oterapijos metodų derinys padeda 
daugeliui moterų išvengti įtampos 
sukeltos inkontinencijos ir nuo jos 
visam laikui išgyja iki 70 proc. mo-
terų, pusę metų kasdien darančių 
šiuos pratimus.

Tikėtini rezultatai jau po kelių sa-
vaičių mankštos:

• tvirtesnis pilvas;
• stipresni raumenys;
• geresnė judesių ir kūno kontrolė;
• nugaros ir sąnarių prevencija, 

mažesni jų skausmai;
• didesnis seksualinis komfortas;
• šlapimo nelaikymo prevencija.
Profesorė Kari Bø yra Norvegijos 

sporto mokslų mokyklos Osle kūno 
lavinimo mokslų specialistė ir fizio-
terapeutė. Profesorė 20 metų kūrė ir 

tyrė metodiką moterims, turinčioms 
tarpvietės raumenų sutrikimų. Kari 
Bø laikoma geriausia tarpvietės rau-
menų specialiste, kuri per savo vei-
klos metus išleido daugybę straips-
nių, knygų ir vaizdo medžiagos apie 
apatinius dubens raumenis, fitnesą, 
nėštumą, fizinį aktyvumą ir moterų 
sveikatą.

PELVICORE Technique 
mankšta nemokama – tereikia 
užsukti į www.corewellness.lt
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TEISINĖ INFORMACIJA

ŽENKLAS IR KORTELĖ   
Giedrius Stoškus, www.musuzodis.lt

LR Saugaus eismo automobilių 
keliais įstatymas ir 2002 m. LR 
Vyriausybės nutarimu Nr. 1950 pa-
tvirtintos Kelių eismo taisyklės lei-
džia neįgaliesiems naudoti du jiems 
skirtus ir tam tikrų lengvatų kelių 
eisme suteikiančius dokumentus 
- tai neįgalių asmenų automobilio 
statymo kortelė ir skiriamasis žen-
klas „Neįgalusis“. Pasiaiškinkime, 
kokias lengvatas neįgaliesiems šie 
dokumentai suteikia, kas juos gali 
naudoti, kokia šių dokumentų įsigi-
jimo ir naudojimo tvarka.

Kelių eismo taisyklių 188 punk-
tas (toliau - p.) nustato, kad vairuo-
tojui, kurio transporto priemonė 
pažymėta skiriamuoju ženklu „Neį-
galusis“ arba neįgalių asmenų auto-
mobilių statymo kortele, leidžiama: 

1) stovėti ilgiau, negu leidžiama 
vietose, kur stovėjimo laikas apri-
botas atitinkamais kelio ženklais; 

2) sustoti ir stovėti kelio žen-
klų „Sustoti draudžiama“, „Stovėti 
draudžiama“ galiojimo zonoje ir 
(arba) ties nubrėžtomis prie važiuo-
jamosios dalies krašto 1.4 ar 1.9 
ženklinimo linijomis. 

Stovėjimo vieta, kurioje gali sto-
vėti tik transporto priemonės, pa-
žymėtos skiriamuoju ženklu „Ne-
įgalusis“ arba neįgalių asmenų 
automobilių statymo kortele, žymi-
ma ant kelio pavaizduotu neįgaliojo 
su vežimėliu simboliu. 

Ženklas „Neįgalusis“ suteikia dar 
dvi papildomas lengvatas, kurių ne-
suteikia neįgaliojo automobilio staty-
mo kortelė. Kelių eismo taisyklių 157 
p. nustatyta, kad greta skiriamuoju 

ženklu „Neįgalusis“ pažymėtų trans-
porto priemonių savąją transporto 
priemonę vairuotojas privalo pastaty-
ti taip, kad netrukdytų įlipti (išlipti) 
neįgaliesiems. O 187 p. numato, kad 
vairuotojui, vairuojančiam transpor-
to priemonę, kuri pažymėta skiria-
muoju ženklu „Neįgalusis“, leidžia-
ma įvažiuoti į zoną, pažymėtą kelio 
ženklais „Eismas draudžiamas“ ir 
„Motorinių transporto priemonių 
eismas draudžiamas“. 

Kodėl šių dviejų lengvatų nesu-
teikia neįgalių asmenų automobilio 
statymo kortelė, labai sunku rasti lo-
gišką paaiškinimą.

Tačiau neįgalių asmenų automo-
bilio statymo kortelė turi ir kai ku-
rių pranašumų lyginant su ženklu 
„Neįgalusis“. Visų pirma, naudojant 
šią kortelę, nebūtina su savimi turėti 
neįgaliojo pažymėjimo, be to, ši kor-
telė, skirtingai nei ženklas „Neįgalu-
sis“, gali būti naudojama ne tik Lie-
tuvoje, o ir kitose Europos Sąjungos 
šalyse. 

Neįgaliojo kortelė Ženklas „Neįgalusis”

Stovėjimo ribotą laiką vieta

Stovėjimo nurodytu laiku vieta

Sustoti draudžiama

Stovėti draudžiama

Neįgalieji

NEĮGALIOJO KORTELEI IR ŽENKLUI „NEĮGALUSIS” REIKŠMINGI KELIO ŽENKLAI
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Eismas draudžiamas

Motorinių transporto prie-
monių eismas draudžiamas

Kartais manoma, kad aptariamą 
kortelę ar ženklą „Neįgalusis“ turi 
teisę naudoti tik tie neįgalieji, kurie 
patys vairuoja automobilį, tačiau tai 
netiesa. Asmenų, kurie gali naudoti 
neįgalaus asmens automobilio staty-
mo kortelę grupes, šių kortelių išda-
vimo bei naudojimo tvarką nustato 
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 
tarnybos (NDNT) prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos direkto-
riaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymas 
Nr. V-127 „Dėl neįgalių asmenų au-
tomobilio statymo kortelės išdavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (skelbta 
„Valstybės žiniose“, 2009 m. lapkričio 
12 d., Nr. 135, publikacijos Nr. 5917). 
Asmenų, kurie turi teisę naudoti ski-
riamąjį ženklą „Neįgalusis“, grupes ir 
šio ženklo naudojimo tvarką nustato 
2009 m. gruodžio 10 d. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministro įsakymas 
Nr. A1-670 „Dėl asmenų, turinčių 
teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Ne-
įgalusis“ nustatymo ir dokumento, 
patvirtinančio teisę naudoti skiria-
mąjį ženklą „Neįgalusis“ išdavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (skelbta 
„Valstybės žiniose“, 2009 m. gruo-
džio 15 d., Nr. 148, publikacijos 
Nr. 6646). 

Neįgalaus asmens automobilio sta-
tymo kortelę arba skiriamąjį ženklą 
„Neįgalusis“ gali naudoti šios gyven-
tojų grupės: 

1) neįgalieji, kuriems nustatytas ne 
didesnis kaip 25 proc. darbingumo 
lygis, o jeigu jie patys vairuoja auto-
mobilius - ne didesnis kaip 30 proc. 
darbingumo lygis; 

2) senatvės pensijos amžiaus su-
laukę neįgalieji, kuriems yra nustaty-
tas didelių specialiųjų poreikių lygis; 

3) neįgalūs vaikai, kuriems yra nu-
statytas didelis neįgalumo lygis. 

4) pensinio amžiaus sulaukę as-
menys, kuriems iki senatvės pensijos 
amžiaus buvo nustatytas 30 proc. dar-
bingumo lygis, ir kurie patys vairuoja 
automobilius; 

5) darbingo amžiaus ar pensinio 
amžiaus sukakę asmenys, kurie pa-
tys vairuoja automobilius, ir kuriems 

nustatyti specialieji poreikiai (spe-
cialusis nuolatinės slaugos poreikis, 
specialusis nuolatinės priežiūros (pa-
galbos) poreikis, specialusis lengvojo 
automobilio įsigijimo ir jo techninio 
pritaikymo išlaidų kompensacijos 
poreikis, specialusis transporto išlai-
dų kompensacijos poreikis). 

Dviem paskutiniais atvejais nau-
doti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ 
galima tik tada, kai asmuo turi ir ne-
įgalaus asmens automobilio statymo 
kortelę. 

Visais atvejais, tiek neįgalaus as-
mens automobilio statymo kortelę, 
tiek ir skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ 
galima naudoti tik tuomet, kai auto-
mobilyje važiuoja pats išvardintoms 
grupėms priklausantis neįgalusis. 

Be to, tik skiriamąjį ženklą „Neįga-
lusis“ gali naudoti socialinės globos 
įstaigos, kai joms priklausančiomis 
priemonėmis (lengvaisiais automo-
biliais, mikroautobusais ir autobu-
sais) vežami neįgalieji ir Techninės 
pagalbos neįgaliesiems centro ir jo te-
ritorinių skyrių darbuotojai, kai šiam 
centrui priklausančiomis transporto 
priemonėmis yra teikiamos techninės 
pagalbos priemonių pristatymo pa-
slaugos neįgaliesiems. 

Neįgalaus asmens automobilio 
statymo korteles išduoda Neįgalumo 
ir darbingumo nustatymo tarnybos 
(NDNT) teritoriniai skyriai. Regė-
jimo neįgaliesiems – NDNT Kauno 
V teritorinis skyrius, adresas: Sava-
norių pr. 369, LT-49427 Kaunas, tel. 
8-37 401449. Kreipiantis dėl šios 
kortelės reikia pateikti laisvos for-
mos prašymą, prie kurio turi būti pri-
dėta viena 3x4 cm dydžio nuotrauka 
ir neįgaliojo pažymėjimo kopija. Jei 
prašymą pateikia neįgalusis, kuris 
pats vairuoja transporto priemonę, tai 
prie prašymo reikia dar pridėti ir jo 
vairuotojo pažymėjimo kopiją. Jeigu 
dėl kortelės kreipiasi pensinio am-
žiaus sulaukęs asmuo, kuriam speci-
alieji poreikiai nustatyti iki 2010 m. 
liepos 1 d., jis prie prašymo dar turi 
pridėti specialiojo poreikio nustaty-
mo pažymos kopiją. 

NDNT teritorinis skyrius neįgalaus 
asmens automobilio statymo kortelę 
privalo išduoti ne vėliau kaip per 30 
dienų nuo prašymo su visais reikalin-
gais priedais pateikimo dienos. Korte-
lę pametus ar kitaip praradus, NDNT 
išduoda jos dublikatą, o apie pamestos 
kortelės negaliojimą skelbia interneto 
svetainėje www.ndnt.lt. Pasibaigus 
kortelės galiojimo terminui, NDNT ją 
pakeičia nauja. 

Skiriamųjų ženklų „Neįgalusis“ 
NDNT neišduoda. Jie įsigyjami pre-
kybos įmonėse. Dažniausiai jais pre-
kiauja kanceliarinių prekių parduotu-
vės. Naudojant ženklą „Neįgalusis“ 
būtina su savimi turėti neįgaliojo 
pažymėjimą. Kai šį ženklą naudoja 
socialinės globos įstaigos, jos priva-
lo turėti šių įstaigų vadovų pasirašytą 
pažymą, kurioje nurodoma, kad jiems 
priklausančiomis transporto priemo-
nėmis yra teikiamos transporto pa-
slaugos neįgaliesiems. 

Skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ 
turi būti paženklintas automobilio 
priekis ir galas. Ženklas yra mėlynas 
kvadratas su baltais apvadais ir baltu 
kelio ženklo „Neįgalusis“ simboliu, 
t. y., žmogumi neįgaliojo vežimėlyje. 
Kvadrato kraštinės ilgis 10 cm, balto 
apvado plotis - 1 cm.

Neįgaliojo asmens automobilio 
statymo kortelė turi būti padedama 
automobilio priekyje taip, kad ji būtų 
gerai matoma patikrinimo metu. Kor-
telė yra šviesiai mėlynos spalvos, ne-
įgaliojo vežimėlio simbolis - baltos 
spalvos tamsiai mėlyname fone. Kor-
telės matmenys: 148 mm x 106 mm, 
neįgaliojo vežimėlio simbolio dydis 
– 60 mm x 60 mm. 

Atsakomybę už automobilio pa-
statymą tokioje vietoje, kurioje gali 
stovėti tik skiriamuoju ženklu „Ne-
įgalusis“ arba neįgaliųjų asmenų au-
tomobilių statymo kortele pažymėtos 
transporto priemonės, nustato Admi-
nistracinių teisės pažeidimų kodek-
so 124 -1 str. 4 d. Nustatyta, kad už 
tai vairuotojai gali būti baudžiami 
nuo 100 iki 300 Lt. Be to, policijos 
pareigūnai turi teisę tokią transporto 
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priemonę iš šios vietos priverstinai 
nuvežti Vyriausybės ar jos įgaliotos 
institucijos nustatyta tvarka. 

Kiek automobilių statymo aikš-
telėse turi būti įrengta neįgaliesiems 
skirtų automobilių statymo vietų ir 
kaip jos turi būti pritaikytos neįgalių-
jų poreikiams, nustato 2001 m. birže-
lio 14 d. aplinkos ministro įsakymu 
Nr. 317 „Dėl STR317 „Statiniai ir te-
ritorijos. Reikalavimai žmonių su ne-
galia reikmėms patvirtinimo“ (skelb-
ta „Valstybės žiniose“, 2001 birželio 
22 d., Nr. 53, publikacijos Nr. 1898). 
Pavyzdžiui, šiuo įsakymu patvirtinto 

statybos techninio reglamento 46 p. 
nustatyta, kad visų tipų automobilių 
saugyklose neįgaliesiems turi būti 
skirta: 

- 1 vieta, kai aikštelėje yra iki 15 
vietų; 

- 2 vietos, kai aikštelėje yra 16–50 
vietų; 

- 4 proc. vietų, kai aikštelėje yra 
daugiau kaip 50 vietų. 

Prie gydymo įstaigų esančiose 
aikštelėse neįgaliesiems pritaiky-
tų vietų turi būti 10 proc., bet visais 
atvejais ne mažiau kaip viena vieta.

Kartais girdima nuomonė, kad 

teisę naudoti neįgalių asmenų auto-
mobilio statymo kortelę ir skiriamąjį 
ženklą „Neįgalusis“ reikėtų palik-
ti vien tik sutrikusio judėjimo neį-
galiesiems. Manau, kad tai nebūtų 
teisinga. Neregiams taip pat kartais 
prireikia pasinaudoti šių dokumentų 
suteikiamomis teisėmis. Pavyzdžiui, 
labai svarbu, kad neregys būtų pri-
vežtas kuo arčiau reikalingos įstaigos 
ar į kitą jam tiksliai žinomą vietą, nes 
išlaipinus jį kur nors viduryje didelės 
stovėjimo aikštelės, jis vienas gali 
nesusiorientuoti, pasiklysti ar net pa-
kliūti po automobilio ratais.

Ką gali jauni?
Lapkričio 27 d. vyko pirmasis Eu-

ropos ekonominės erdvės finansinio 
mechanizmo NVO programos Lie-
tuvoje fondo projekto „Gyvasties“ 
gebėjimų stiprinimas ir savanorių 
tinklo plėtimas“ susitikimas su Vil-
niaus miesto mokytojais, mokslei-
viais, studentų atstovybių nariais. 
Susitikimo „Pritariate organų do-
norystei? Prisijunkite!“ metu buvo 
pristatyta Lietuvos asociacija „Gy-
vastis“, jungianti transplantuotus ir 
transplantacijos laukiančius žmones, 
organizacijos iniciatyva sukurtas do-
kumentinis filmas „Už gyvybę“ (šio 
filmo įrašus gavo visi susitikimo da-
lyviai). Apie donorystės propagavi-
mą mokyklose papasakojo Panevėžio 
profesinio rengimo centro mokytoja, 
Panevėžio krašto donorų asociacijos 
pirmininkė Vijolė Miškinienė. Jos 
iniciatyva Panevėžio krašte jau ke-
tvirtą kartą organizuojami konkursai 
tarp moksleivių donorystės tema. 
Nacionalinio transplantacijos biu-
ro Komunikacijos skyriaus vedėja 
Rasa Pekarskienė papasakojo apie 
biuro veiklą bei atsakė į dažnai ky-
lančius klausimus. Susitikimo metu 
buvo aptartos datos, kada vyks susi-
tikimai su mokiniais, kada ir kaip 
organizuoti renginius. Diskusijos 
metu mokytojai, moksleiviai bei 
studentai atrodė geranoriškai prisi-
dėsiantys prie susitikimų, konkursų, 
kitų veiklų organizavimo. 

„Kartu lengviau“ 

Pirmas Europos ekonominės er-
dvės finansinio mechanizmo NVO 
programos Lietuvoje fondo projekto 
„Gyvasties“ gebėjimų stiprinimas 
ir savanorių tinklo plėtimas“ susiti-
kimas su dializuojamais pacientais 
vyko Vilniaus universiteto ligoninės 

Santariškių klinikos Nefrologijos 
centre. Susitikime dalyvavo ne tik 
apie 20 pacientų, bet ir gydytojai 
nefrologai – Dializių skyriaus ve-
dėja Lilija Supranavičienė ir perito-
ninės dializės specialistas Laurynas 
Rimševičius.

Susitikimo metu buvo pristatyta 
„Gyvasties“ veikla. Prie puodelio 
kavos ,,Gyvasties“ atstovai, Nefro-
logijos centro pacientai ir gydytojai 
aptarė, kaip galima prisidėti prie 
projekto veiklų, pasidalino savo pa-
stebėjimais ir pageidavimais. Susi-
tikimo metu buvo iškelti ir aktualūs, 

pacientams reikalingų vaistų kom-
pensavimo klausimai. 

Projektas įgavo pagreitį

Nuo praėjusių metų Lietuvos aso-
ciacijos „Gyvastis“ atstovai aplankė 
daugybė mokyklų ir keletas dializės 
įstaigų:

2013 m. gruodžio 5 d. Respubli-
kinės Panevėžio ligoninės Hemodi-
alizės skyrių.

2013 m. gruodžio 5 d. – Panevė-
žio „Minties“ gimnaziją.

2013 m. gruodžio 28 d. – „Diave-
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„Gyvasties“ nariai 
tobulinosi viešojo 
kalbėjimo 
Indrė Čergelytė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Vilniaus skyriaus narė

Vasario 21–22 d., vykdant Lie-
tuvos asociacijos „Gyvastis“ Euro-
pos ekonominės erdvės finansinio 
mechanizmo (EEA Grants) remia-
mą projektą „Gyvasties“ gebėjimų 
stiprinimas ir savanorių tinklo plė-
timas“, buvo suorganizuoti pirmie-
ji mokymai „Gyvasties“ tarybai, 
regionų vadovams, darbuotojams, 
aktyviems organizacijos nariams 
ir savanoriams. Iš viso dalyvavo 
13 asmenų. Seminarą vedė Lietu-
vos žurnalistų sąjungos pirminin-
kas Dainius Radzevičius, seminaro 
tema – „Ryšiai su visuomene ir vie-
šasis kalbėjimas“. Seminaro metu 
apžvelgti teoriniai aspektai: „Ryšiai 
su visuomene XXI amžiuje“, „NVO 
dalyvavimas viešame gyvenime: 
nuo žinios iki diskurso“, „Kūrybi-
nio mąstymo ir komunikavimo tobu-
linimo programa“. Kiekvieną temą 

dalyviai išbandė praktiškai: mokėsi, 
kaip reikia kalbėti filmuojant kame-
rai, ko geriau nesakyti ir kaip įveikti 
kalbėjimo baimę. ,,Gyvasties“ na-

riai išgirdo daug patarimų, kuriuos 
galės pritaikyti darbe. Po mokymų 
visiems dalyviams įteikti pažymė-
jimai.

rum“ kliniką Alytuje.
2014 m. sausio 20 d. – Alytaus 

šv. Benedikto gimnaziją, kurioje 
dalyvavo ir A. Ramanausko-Vana-
go, Jotvingių, Putinų gimnazijų ir 
„Volungės“ pagrindinės mokyklos 
moksleiviai bei mokytojai.

2014 m. sausio 29 d. – Ukmergės 
J. Basanavičiaus gimnaziją, kurioje 
dalyvavo ir A. Smetonos bei Taujėnų 
gimnazijų moksleiviai bei mokyto-
jai ir Želvos vidurinę mokyklą. 

2014 m. vasario 5 d. – Šiaulių Ro-
muvos ir J. Janonio gimnazijas. Pas-
tarojoje dalyvavo ir Didždvario bei 
Lieporių gimnazijų moksleiviai bei 

mokytojai. 
2014 m. vasario 11 d. – UAB 

„Dialimeda“ Mažeikiuose.
2014 m. vasario 11 d. – Mažeikių 

Merkelio Račkausko gimnaziją, ku-
rioje dalyvavo ir Mažeikių politech-
nikos mokyklos, „Jaunystės“ viduri-
nės mokyklos, „Gabijos“ gimnazijos 
moksleiviai bei mokytojai.

2014 m. vasario 19 d. – UAB „Re-
nalvita“ Utenoje.

2014 m. vasario 19 d. – Utenos 
Dauniškio gimnaziją, kurioje daly-
vavo ir A. Šapokos, „Saulės“ gim-
nazijų ir Utenos profesinio rengimo 
centro moksleiviai. 

2014 m. vasario 26 d. – Šakių „Ži-
burio“ gimnaziją, kurioje dalyvavo 
ir Kudirkos Naumiesčio V. Kudir-
kos bei Lukšių V. Grybo gimnazijų 
moksleiviai bei mokytojai ir Griška-
būdžio gimnaziją.

2014 m. kovo 17 d. – Vilniaus 
Užupio gimnaziją.

2014 m. kovo 18 d. – Vilniaus pri-
vačią gimnaziją.

2014 m. kovo 20 d. – Vilniaus 
S. Nėries gimnaziją. 

2014 m. kovo 25 d. – Vilniaus Jė-
zuitų gimnaziją. 
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Šiaulių gimnazistai:  
„Dovanokime viltį 
gyventi“ – ką reiškia 
kiekvienas žodis?
Raminta Jankutė

Į tokį klausimą puikiomis inter-
pretacijomis atsakė Šiaulių miesto 
moksleiviai. Šiuo renginiu prasi-
dėjo konkursų maratonas – „Lietu-
vos asociacijos „Gyvastis“ Europos 
ekonominės erdvės finansinio me-
chanizmo (EEA Grants) remiamas 
projektas „Gyvasties“ gebėjimų sti-
prinimas ir savanorių tinklo plėti-
mas“. 

Projekto tikslas – plėsti savano-
rių, padedančių skleisti donorystės 
idėją, ratą. Savanorių veikla sveikin-
tina daugelyje sričių, o šio projekto 
sfera – dializės centrai ir mokyklų 
bendruomenės. Penktadienį, kovo 
21 dieną, asociacijos „Gyvastis“ at-
stovai lankėsi Šiaulių B.Braun dia-
lizės centre. Asociacijos prezidentė 
Ugnė Šakūnienė pristatė vykdomą 
projektą, taip pat į dializės centrą su-

sirinkusius žmones – dializuojamus 
pacientus ir gyvenančius po inksto 
transplantacijos – informavo apie 
darbingumo lygio nustatymo krite-
rijus ir neįgalumo gupių nustatymo 
tvarką. 

Konkursas „Dovanokime viltį gy-
venti“

Antrąją dienos dalį „Gyvasties“ 
atstovai praleido Šiaulių Juliaus 
Janonio gimnazijoje. Čia vyko pir-
masis donorystę propaguojantis kon-
kursas. Dalyvavo penkios Šiaulių 
miesto komandos: Šiaulių universi-
teto gimnazija „Vilties švyturiukai“, 
Romuvos gimnazijos komanda „Vil-
ties angelai“, Didždvario gimnazija 
„Kraujukai“, Lieporių gimnazija 

„Viltis“ ir šeimininkų komanda me-
dicininiu pavadinimu „Draugiški 
antigenai“.

Konkursas vyko pagal griežtus 
reikalavimus, pagal konkurso nuos-
tatus. Komandų pasirodymus ver-
tino komisija: Šiaulių miesto savi-
valdybės administracijos švietimo 
skyriaus vyr. specialistas Vitalijus 
Rumbauskas, Šiaulių visuomenės 
sveikatos biuro Vaikų ir jaunimo 
sveikatos priežiūros skyriaus vedė-
ja Renata Jarašūnienė, Šiaulių kraš-
to neatlygintinų donorų asociacijos 
vadovė Danutė Jakštonienė, Šiaulių 
universiteto studentų organizacijos 
atstovė Reda Račkauskaitė, Nacio-
nalinio transplantacijos biuro Ko-
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„Didžiausia dovana – 
gyvybė, arba kodėl 
tokia svarbi yra 
donorystė?“
Greta Jurėnaitė, 
KKNLD „Kauno Gyvastis”

Organų donorystė – kontraver-
siška tema visuomenėje. Lietuvoje, 
kaip ir visame pasaulyje, vyrauja 
daugybė su ja susijusių mitų. Daug 
žmonių yra paveikiami netinkamos 
informacijos, bijo savo laikinumo 
suvokimo ir taip nepasirenka dono-
rystės kelio. Šiuo metu Lietuvoje do-
norų trūksta, o organų transplantaci-
jos laukia virš 300 pacientų, kuriems 
organų donorystė – didžiausia gyvy-
bės dovana. Siekiant išsiaiškinti ir 
griauti mitus, susijusius su organų 
donoryste LSMU Bioetikos centras 
(BEC) bei LiMSA medicinos moks-
lų komitetas (SCOME) organizavo 
renginį būsimiems sveikatos speci-
alistams bei asmenims, besidomin-
tiems renginio tema. Reginio metu 

įvairių sričių specialistai nagrinėjo 
temą etiniais, teisiniais, medicini-

niais, socialiniais, psichologiniais 
bei religiniais aspektais.

Renginį pradėjo visų mūsų myli-
ma „Gyvasties“ tarybos narė Aušra 
Degutytė, kuri supažindino su „Gy-
vasties“ idėja ir tikslais. Asociacija 
„Gyvastis“ vienija sergančius inkstų 
ligomis, inkstų vėžiu, gyvenančius 
persodintų organų dėka ar laukian-
čius transplantacijos pacientus, ligo-
nių artimuosius ir medikus. Pagrin-
dinės „Gyvasties“ veiklos kryptys 
yra organų donorystės propagavi-
mas, pacientų interesų atstovavimas 
Lietuvos sveikatos apsaugos siste-
moje ir tarptautiniu mastu, įvairia-
pusė tarpusavio pagalba, pacientų 
ir jų artimųjų švietimas apie inkstų 
ligas ir jų gydymo būdus, praktinių 
sveikesnės gyvensenos įgūdžių ug-
dymas, psichologinė pagalba paci-
entams ir jų artimiesiems. 

„Aš gyvensiu amžinai“, sako do-
norai, nes jų kūno dalelė, o galbūt ir 
sielos dalelė amžinai bus gyva, kito 
kūne ir dovanos kitam gyvenimo 
džiaugsmą. Donorystė – tai dova-
noti. Kiek daug vienas žmogus gali 
dovanoti kitam? GYVYBĘ. Ar gali 
kas būti svarbiau? Vienas žmogus 
gali išgelbėti 7 gyvybes (padovano-
ti 2 inkstus, širdį, plaučius, kepenis, 
kasą, rageną, plonąsias žarnas; jos 
taip pat transplantuojamos, tačiau 

munikacijos skyriaus vedėja Rasa 
Pekarskienė, „Gyvasties“ nariai, gy-
venantys po organų transplantacijos 
– prezidentė Ugnė Šakūnienė ir Rim-
vydas Vekerotas.

Komandos varžėsi penkiose kū-
rybinio polėkio ir žinių rungtyse: 
pirmiausia komandos turėjo prisista-
tyti, parodyti atliktas namų užduotis, 
kūrybinę užduotį, sukurtą plakatą ir 
išspręsti testą. Susirinkę konkurso 
dalyviai ir komandų sirgaliai drau-
giškai ir audringai palaikė savo drau-
gus ir priešininkus, aktų salė klegėjo 
nuo šurmulio ir draugiškų šūksnių. 

Renginio kulminacija – konkurso 
nugalėtojų paskelbimas ir dovanos! 
Nugalėtojais tapo šeimininkų ko-
manda – J. Janonio gimnazijos gim-
nazistai. Jie buvo apdovanoti aukso 
medaliais ir boulingo žaidimo kupo-
nais. Antrąją vietą užėmė Romuvos 
gimnazija – jie apdovanoti sidabro 
medaliais ir bilietais į kino teatrą. 
Šiaulių universiteto gimnazijos ko-
manda užėmė trečiąją vietą ir buvo 
apdovanota įspūdingo dydžio tortu, 
Didždvario ir Lieporių gimnazijų 
komandos taip pat gavo su „Gyvas-
ties“ ženklu papuoštus tortus. Visos 

komandos buvo apdovanotos padėkos 
raštais, kiekvienas narys gavo diplo-
mą. 

Moksleivių konkursai startavo. 
Kartelė pakelta labai aukštai. Kitų 
miestų moksleivių komandoms puiki 
galimybė nepasiduoti, įdėti daugiau 
šilumos ir kūrybos į savo pasirody-
mus. Tačiau svarbiausias tikslas nu-
skamba iš dalyvavusių moksleivių 
lūpų: „Mes tiek daug patys sužinojo-
me!“.

Šios projekto konkursai dar vyks 
Ukmergės, Alytaus, Mažeikių, Šakių, 
Utenos, Vilniaus savivaldybėse.
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šiuo metu Lietuvoje tokios operaci-
jos dar neatliekamos). A. Degutytė 
taip pat supažindino su priežastimi, 
kodėl vienas ar kitas organas gali nu-
stoti funkcionuoti, kada gali prireikti 
organo transplantacijos. Taip pat pa-
rodė hemodializės, dirbtinės širdies 
aparatų nuotraukas, paaiškino, kaip 
jų veikimo principus, papasakojo 
mažosios Adrianos istoriją, kuriai 
buvo persodintos kepenys. Per metus 
Lietuvoje galėtų būti net 100 organų 
donorų, o vidutiniškai būna apie 40, 
o tų, kurių savi organai nustoja veik-
ti, atsiranda 300–350. Todėl negali-
me sakyti, kad, jei esi sveikas, nie-
kada neteks susidurti su donorystės 
tema. Taigi kodėl tiek daug žmonių 
vis dar nesutinka su organų donorys-
te? Europoje nesulaukę donoro kas-
dien miršta po 18 žmonių... Liūdna 
situacija ir liūdni skaičiai, tačiau 
būtent todėl organų donorystė vis 
aktyviau propaguojama, skatinama 
kalbėtis su artimaisiais.

Toliau kalbėjo Nacionalinio Trans-
plantacijos Biuro komunikacijos sky-
riaus vedėja Rasa Pekarskienė. Ji 
supažindino auditoriją su smegenų 
mirties sąvoka, ir ką tai reiškia do-
norystės atžvilgiu. Aiškiai apibrėžė, 
kas gali būti donoru, kokios kliūtys 
iškyla norint padovanoti organus. 
R. Pekarskienė dar kartą pakartojo, 
kaip yra svarbu pasikalbėti apie do-
norystę šeimoje, nes yra buvę tokių 
situacijų, kai donoras turėdamas do-
noro kortelę apie tai nepranešė savo 
šeimai, ir šeima po donoro mirties, 
nesugebėdama adekvačiai priimti 
tokio netikėto mirusiojo apsispren-
dimo, atsisakė dovanoti organus. 
Taip pat pateikė gana neįtikėtinų 
faktų, jog seniausias donoras yra 
90 metų, o audinių donoras net 102 
metų. Taigi kiekvieno organas yra 
svarbus ir reikšmingas, nes apie 

organų būklę sprendžiama tik po 
mirties. Lietuvoje seniausias inkstų 
donoras buvo 83 metų. Savo prane-
šimo pabaigoje NTB skyriaus vedėja 
skatino pasirašyti donorų korteles ir 
taip padovanoti kitam gyvenimą!

Po trumpos kavos pertraukėlės 
kalbėjo profesorius Vidas Pilvinis 
Lietuvos sveikatos mokslų univer-
siteto Kauno klinikų (LSMU KK) 
Intensyvios terapijos klinikos va-
dovas. Profesorius yra tas žmogus, 
kuris kalbasi su artimaisiais po pa-
ciento smegenų mirties ir pateikia 
jiems galimybę paaukoti kitiems jų 
artimojo organus. Tai yra labai nepa-
prasta ir sudėtinga, šiomis akimir-
komis pats gydytojas išgyvena labai 
daug emocijų. Gydytojas pasakojo 
apie savo patyrimus Kazachstane, 
kad jų požiūris labai skiriasi nuo 
mūsų. Ir vėlgi buvo minėta, kaip yra 
svarbu kalbėtis, nes artimieji nežino, 
ką galvojo jų artimasis būdamas gy-
vas ir tai pastumia atsisakyti aukoti 
organus. V. Pilvinis skatino auditori-
ją būti aktyviais ir propaguoti orga-
nų donorystę, nes būtent medicinos 
studentai yra „visuomenės buldoze-
riai“. 

LSMU kapelionas Artūras Jage-
lavičius pirmiausia padėkojo, kad jį 
pakvietė ir labai džiaugėsi, jog kal-

bama šia tema. Kapelionas juokavo, 
jog jo nuomonė sutampa su Bažny-
čios. Kapeliono nuomone, donorys-
tė – nuostabus būdas atiduoti save, 
kad gyventų kiti. Aukščiausia mei-
lės kitam išraiška. Tai lyg Kristaus 
kūno ir kraujo paaukojimas mišių 
metu, lyg žmonių eucharistija. Esam 
pašaukti mylėti žmones iki galo, nes 
donoras myli ir po mirties. Žmogus 
save aukoja, lyg Jėzus ant kryžiaus, 
tai sprendimas be atlygio, dėl kito 
sveikatos ir gerovės. 

Po įkvepiančio kapeliono praneši-
mo visiems muzikinę dovaną pado-
vanojo Gabrielė Goštautaitė, atlikusi 
akustiškai ramią, lyrinę dainą.

LSMU KK oftalmologijos reziden-
tė Akvilė Daveckaitė savo pranešime 
parodė, jog 7 g ir 11 mm skersmens 
ragena, gali sugrąžinti regėjimą, nes 
pasaulyje yra net 45 mln. aklų žmo-
nių. Savo prezentacijoje rezidentė 
parodė, kaip atrodo drumsta ragena 
ir kaip transplantuota sveika. Džiu-
ginantis faktas, kad Lietuvoje yra jau 
net 600 žmonių su persodinta ragena. 
Norint dovanoti rageną, didžiausia 
artimųjų baimė, jog bus sudarkyta 
donoro akių struktūra, tačiau Akvi-
lė patikino, jog išimama tik ragena, 
o ne visa akis. Taip pat oftalmologė 
savo prezentacijoje vaizdžiai parodė 
kaip atliekama tokia operacija.

Galiausiai buvo pasakojamos ti-
kros ir gyvos istorijos iš pačių trans-
plantuotųjų (Irmos, Ievos, Rimvydo, 
Taduko mamos Vitalijos) ar belau-
kiančiųjų transplantacijos (Gretos) 
lūpų. Konferencijos dalyviai turėjo 
daug klausimų, todėl dar valandą 
vyko diskusijos. Kai visi klausimai 
ir atsakymai buvo išgirsti, naujos 
donorų kortelės pasirašytos, dalyviai 
su nauju (ar pagilintu) požiūriu apie 
organų donorystę skirstėsi namo.
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Parodoje „Sveikatos 
dienos“ apie sveikatą 
ir organų donorystę
Aušra Degutytė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
tarybos narė

Vasario 28 d. – kovo 2 d. Kauno 
futbolo manieže, vyko kasmetinė 
paroda „Sveikatos dienos“, kurioje 
dalyvavo ir KKNLD „Kauno Gyvas-
tis“. 

Kaip ir kiekvienais metais parodos 
„Sveikatos dienos“ metu buvo kalba-
ma apie organų donorystę. Parodos 
metu mūsų stende buvo akcentuoja-
ma, kodėl yra svarbu išsaugoti savo 
inkstus, kokiomis priemonėmis tai 
galime padaryti. Dauguma parodos 
lankytojų nežinojo, kad peršalimo 
ligų, gripo komplikacijos, apsinuo-
dijimas vaistais, grybais ar alkoho-
liu gali baigtis kokio nors organo 
funkcijos nepakankamumu ir pri-
reikti transplantacijos. 

Aktyviausi „Kauno Gyvastis“ 
nariai dalyvaudami parodoje buvo 
geriausias gyvas organų donorystės 
ir transplantacijos pavyzdys. Per tris 
parodos dienas kelios dešimtys žmo-

nių pasirašė sutikimus donoro korte-
lei gauti. Džiugina tai, kad žmonės 
vis daugiau kalba apie donorystę, 
išsiaiškina jiems rūpimus klausi-

mus. Gyvenantys persodinto organo 
dėka sako „Organų donorystė – tai 
didžiausia gyvenimo dovana“.

Pasaulinė inkstų diena  
Laima Švaronaitė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
Vilniaus skyriaus narė

Kiekvieną antrą kovo ketvirtadienį 
pasaulyje minima Inkstų diena. Šie-
met tai buvo kovo 13-oji. Ta proga 
pačioje Vilniaus širdyje, Gedimino 
prospekte esančiame konferencijų 
centre „Pirklių klubas“ buvo surengta 
teorinė–praktinė konferencija „Svei-
ki inkstai“. Pirmoje konferencijos 
dalyje buvo bendras visų (gydytojų, 
slaugytojų ir pacientų) posėdis, ku-
riame Prof. V. Kuzminskis supažin-
dino su nefrologijos istorija Lietuvo-
je, kaip viskas pasikeitė per beveik 
30 metų, o prof. M. Miglinas paskaitė 
paskaitą „Galvos smegenų pažeidi-
mai sergant inkstų ligomis“. Gydy-
toja R. Vaičiūnienė papasakojo kaip 
vyksta donoro ir recipiento parinki-
mas ruošiantis transplantacijai ir kitų 
temų. Vėliau buvo kavos pertrauka, 
kai buvo galima atsikvėpti ir pailsėti 
prieš antrąją konferencijos dalį. 

Antroje dalyje pacientai ir gydy-

tojai su slaugytojais buvo išskirstyti 
į atskiras sekcijas. Gydytojų sekcijoje 
buvo pasakojama apie galutinės sta-
dijos inkstų funkcijos nepakankamu-
mą ir gydymo būdų parinkimą, inkstų 
transplantaciją ir nėštumą, pakaitinės 
inkstų terapijos taikymą apsinuodiji-
mų gydyme ir kt. O pacientų sekcijo-
je buvo pasakojama apie aukštą krau-
jo spaudimą ir jo reguliavimą, lėtinę 
inkstų ligą ir psichologinius sutriki-
mus, buvo kalbama apie peritoninę 
dializę. Paminėti hemodializės ir 
peritoninės dializės privalumai ir trū-
kumai, apie pasiruošimą inkstų trans-

plantacijai bei infekcijas po inks-
to transplantacijos. Išklausius visų 
pranešimų, konferencijos dalyviai 
susirinko visi kartu pažymėti konfe-
rencijos uždarymo. O jis buvo labai 
trankus, nes savo pasirodymą surengė 
perkusininkų ansamblis. Pasiklausius 
koncerto, laukė šventinė vakarienė. 
Atmosferą sušildė gyvai atliekama 
saksofono muzika. Visi bendravo, 
dalinosi konferencijos įspūdžiais ir 
užkandžiavo. Tokia buvo turininga 
ir labai įdomi konferencija Vilniuje, 
kuria buvo paminėta Pasaulinė inksto 
diena.  Būkite sveiki! 
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AČIŪ, KAD MUMS RAŠOTE

Alytaus 
spindulėlis – Akvilė
Vida Bieliūnaitė, 
Alytaus visuomeninės organizacijos 
„Dalia” pirmininkė

 
Akvilei dializės procedūras pradė-

jo atlikinėti 2013 m. rugpjūčio 1 d. 
Linksma, guvi mergaitė per diali-
zės procedūras  jautėsi pakankamai 
gerai, turėjo kateteriuką, kurio dėka 
procedūrų metu galėjo piešti, žaisti, 

skaityti, žiūrėti filmukus. Savo pie-
šinius Akvilė dovanojo UAB ,,Dia-
verum“ dializės skyriui, todėl mes 
turim puikią  piešinių parodą, kuri 
ir dabar papildoma naujais piešinė-
liais.

Jau po poros mėnesių Akvilė buvo 
pakviesta į Lietuvos sveikatos moks-
lų universiteto klinikas transplantuo-
ti atsiradusio jai tinkamo inkstuko.

Dabar dešimtmetė Akvilė vėl 
džiaugiasi nauju gyvenimu, šypsosi, 
mokosi ir laukia pavasario.

O mes, jos likimo draugai, linki-
me Akvilei gražių, sveikų vaikystės 
dienų! 

Odė Gyvenimui !!! 
Nijolė Juršienė,  
KKNLD „Kauno Gyvastis” narė

Pramerkiu akis, brėkšta rytas... Jau-
čiuosi laiminga ir rami. Virš klinikų 
stogo suka ratus varnos, jau mokinan-
čios varniukus skraidyti. Pradeda ne-
pažįstamą gyvenimą, kaip ir aš dabar. 
Esu transplantuota, rytas prasideda pa-
dėka Dievui ir šiltas pokalbis su nau-
juoju draugu inkstuku.

Dabar esu be galo laiminga, nes 
turiu dvi brangenybes: tai inkstukas 
ir anūkėlis Eivydukas, kuriam greitai 
bus trys mėnesiai.

Labai noriu padėkoti medikams, 
žmonėms, kurie mane lydėjo ir pa-
laikė visus tuos 16 ligos metų. Pir-
mas vilties žiburėlis nevilties tamsoje 
buvo gydytoja nefrologė S. Kybartie-
nė, ir didelį rūpestį rodė daktarė Rima 

Maslauskienė. Lenkiu galvą urologui 
Mariui Kinčiui, be galo šiltam žmo-
gui (išėmusiam inkstuką), urologui 

Stasiui Auškalniui už profesionalų 
darbą („įdėjusiam“ inkstuką), centri-
nės reanimacijos slaugytojoms Rasai 
Kulabienei ir Justinai Navulytei už 
begalinį atsidavimą savo darbui, savo 
palatos daktarei A. Stankuvienei ir 
rezidentei J. Kiselienei! Nuoširdus 
AČIŪ ir nefrologijos skyriaus slaugy-
tojoms: Sigitai, Elenai, Augenijai už 
begalinę šilumą ir žmogiškumą. 

Taip pat labai dėkoju B. Brauno dia-
lizių centrui, nors dializių etapas liks 
kaip klaikus sapnas. Dėkoju daktarui 
R. Ūsui, daktarei N. Šileikienei, nuos-
tabiai vyr. seselei Virginijai, Gerdutei, 
Nijolei, Aušrai ir visam personalui. 
Asmeniškai lenkiu galvą prieš slaugy-
toją Viliją Gedvygienę, kuri kaip an-
gelas visus mato ir girdi, paguodžia ir 
nuramina. Ir kunigui Kęstučiui, kuris 
visą laiką meldėsi už mane. 

Žemai lenkiu galvą Donoro arti-
miesiems! Niekada neužges žvakelė 
už parodytą Jūsų kilnumą!

Apie donorystę 
savanorystės mugėje
Rima Petrolienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
Klaipėdos skyriaus narė

2013 m. lapkričio 20 d. Klaipė-
doje, LCC tarptautinio universiteto 
Michealsen centre buvo suorgani-
zuota tarpkultūrinė savanorystės 
mugė, į kurią pakvietė ir mus, Lie-
tuvos asociacijos „Gyvastis” Klai-
pėdos skyriaus atstovus. Didelėje 
salėje gavome plotą, kuriame turėjo-
me įrengti savo teminį stendą. Iška-
binome donorystei skirtus plakatus, 
skyriaus veiklos nuotraukas, kuriose Foto Olegas Karavaicev
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Advento vakaronė 
Suvalkijoje
Ilona Masaitienė, 
Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis” 
Marijampolės skyriaus projektų 
koordinatorė

Adventas – tai prieškalėdinis su-
sikaupimas. Tai laikotarpis, skirtas 
pasiruošti Kristaus atėjimui į pasaulį 
– Kalėdoms. Seniau, laukiant Kalė-
dų, ilgais advento vakarais kaimynai 
rinkdavosi vieni pas kitus, dainuo-
davo advento dainas ir dirbdavo ne-
sunkius darbus. Palaikydami senolių 
tradicijas, pavakaroti drauge, pasi-
būti kartu, prisiminti papročius su-
sirinkome ir mes. Vakaronę pradėjo-
me dalindamiesi duona, pasakydami 
kažką gero, apmąstydami praėjusių 
metų nuveiktus darbus, susimąsty-
dami apie save ir artimuosius, savo 
vietą pasaulyje, greitai lekiantį lai-

ką. Per adventą žmonės nesilinks-
mindavo, nešokdavo. Tačiau ne visi. 
Dzūkai, susirinkę vakaroti, eidavo 
ratelius, dainuodavo liaudies dainas. 
Kadangi mes esame netoli Dzūkijos, 
todėl kartu su folkloro grupe žaidė-
me žaidimus, dainavome advento 
dainas, kurias nuo kalėdinių galima 
atskirti iš šūksnių, arba specifinių 
priedainių: aleliuma, leliumoj. Ti-
kriausiai labai gražiai dainavome, 

nes išgirdęs mūsų dainas atskubėjo 
pats senis Kalėda. Kad buvome geri 
Senis nelabai patikėjo, todėl turėjo-
me įrodyti: deklamuoti eilėraščius, 
dainuoti, įminti mįsles, kai kam rei-
kėjo su pačiu Seniu pašokti. Susibū-
rę bendrai advento vakaro giesmei 
visi pajutome, kaip širdys prisipildo 
gerumo, meilės, džiaugsmo. Mielai 
prisimename šį laukimo metą...

užfiksuoti kelionių, konferencijų, 
švenčių, sportinių varžybų vaizdai. 
Ant staliuko išdėliojome lankstinu-
kus, lipdukus, mūsų informacinius 
leidinius bei asociacijos „Gyvastis” 
veiklos aprašymą lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Mugė truko 9 valandas, prasidė-
jo nuo pasveikinimų, vėliau vyko 
seminarai, kurių metu įvairių žaidi-
mų ir diskusijų forma mokėmės to-
lerancijos bendraujant su žmonėmis 
iš skirtingų kultūrinių šalių. Mugėje 
dalyvavo kelios dešimtys nevyriau-
sybinių organizacijų, buvo labai 
smagu stebėti jas atstovaujantį jauni-
mą, kuris nori kurti gražų, teisingą ir 
laimingą gyvenimą.

Apie mugę buvo rašyta spaudo-
je, tad susirinko nemažai žmonių, 

kurie ilgokai stoviniavo prie mūsų 
stendo ir smalsiai klausinėjo apie 
donorystę. Pasirodo, kad jie girdėjo 
apie organų transplantaciją, bet apie 
laukiančiųjų gyvenimą ir gydymą, 
apie jų fizinės veiklos apribojimą – 
beveik nieko. Šis renginys tik dar 
kartą sutvirtino mintį, kad reikėtų 
žmonėms rodyti ne tik laimingus 
žmonių po transplantacijos veidus, 
bet viešinti ir tą „juodąją” pusę, ne 
tik kalbėti, bet demonstruoti nuo-
traukas ir filmukus.

Mugėje įgavome naujų žinių, pa-
sidalinome savomis, išdalinome 
spausdintą medžiagą, papasakojo-
me, kaip galima tapti donorais, patys 
pabendravome su įvairiomis organi-
zacijomis. Renginys buvo naudingas 
visiems. Tad iki kitų susitikimų!Foto Olegas Karavaicev

Taip pradėjome metus
Ilona Masaitienė, 
Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis” 
Marijampolės skyriaus projektų 
koordinatorė

Pradėti metus visuomet norisi 
kažkaip kitaip. Gal  įdomiai, gal pa-
daryti kažką gražaus, gal kažką pras-
mingo. Juk kaip startuosim, tokie 
metai ir bus. Marijampolės ir Vil-
kaviškio ,,Gyvasties“ nariai metus 
pradėjo šv. mišiomis Marijampolės 
Šv. Archangelo Mykolo bazilikoje, 
uždegdami žvakeles,  pasimelsdami 

už gyvus ir mirusius organų donorus.                                                                                                                                         
Taip pat norime pasidžiaugti.  Me-
tams tik prasidėjus buvome  pa-
kviesti į Marijampolės kultūros 
centrą pažiūrėti  K. Smorigino mono 

šou „Purvas“.  Kvietimai – dovana 
mūsų žmonėms iš LR Seimo nario 
Albino Mitrulevičiaus, kuris nuolat 
prisimena mus ir yra neabejingas ne-
įgaliems žmonėms. Nuoširdus ačiū.
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Kūno kompozicijos ir 
fizinio aktyvumo ryšys 
po inksto transplanta-
cijos
Vilma Radavičienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
Vilniaus skyriaus pirmininkė

Lietuvoje kasmet atliekama 60 
– 70 inkstų persodinimo operacijų. 
Nuo 2012-ųjų pradėta plačiau kalbė-
ti apie tai, kaip jaučiasi pacientai po 
inksto transplantacijos, praėjus kaž-
kuriam laikotarpiui. 

Kūno kompozicijos pokyčiai po 
inksto transplantacijos buvo įvertinti 
kai kurių tyrėjų – Seung Seok Han et 
al., 2012 m.; Kovesdy et al., 2010 m.; 
Domanskiand Ciechanowski, 2012 m.

Seung Seok Han ir kiti bendraau-
toriai (2012 m.) teigia, kad pacien-
tai po inksto transplantacijos kasmet 
priauga apie 3 kilogramus. Raumenų 
masės procentinė dalis smarkiai su-
mažėjo, o riebalų masės procentinė 
dalis smarkiai išauga (Seung Seok 
Han et al., 2013). Nuo 70 - 90 proc. 

pacientų po inkstų tranplantacijos 
skundžiasi padidėjusiu kraujo spau-
dimu (Zbroch et al., 2013).

Lietuvoje  tyrimas analizuojantis 
pacientų po inksto transplantacijos 
fizinį pajėgumą ar kūno kompozi-
ciją  nebuvo atliktas, todėl kinezite-
rapeutė magistrantūros baigiamojo 
kurso studentė Diana Normantienė 
baigiamajam savo darbui pasirin-
ko būtent šį tyrimą. Tiriamieji – po 
inksto transplantacijos, nesergantys 
cukriniu diabetu. Moterys ir vyrai 
kuo įvairesnio amžiaus. Ir sveiki to 
paties amžiaus, kaip po inksto trans-
plantacijos. Tyrime dalyvavo 19 
„Gyvasties“ narių. Amžius nuo 23 
iki 68 metų. Vieniems iš jų inkstas 
persodintas 2013-aisiais metais, ki-
tiems – daugiau nei prieš 20 metų. 

Dalyviams reikėjo užpildyti an-
ketinę apklausą, tarptautinio fizi-
nio aktyvumo klausimyną, jiems 
buvo atliekamas kūno kompozici-
jos vertinimas, fizinio pajėgumo 
vertinimas, aerobinio pajėgumo 
vertinimas, prieš tyrimą ir po tyri-
mo buvo matuojamas kraujospūdis.                                          
Kūno kompozicijos vertinimas: 
ūgis, svoris, liemens, klubų apimties 
matavimas, kūno riebalų, raumenų 
masės procentais vertinimas, rieba-
linės raukšlės matavimas kaliperiu 
(trigalvio žasto r., dvigalvio žasto r., 
pomentinė odos, antklubinė odos 

raukšlės).
Buvo matuojamas fizinis pajė-

gumas pagal Eurofit‘o testus. ATSI-
SPAUDIMAI per 30 s (rankų len-
kimas ir tiesimas gulint) – rankų 
tiesėjų, krūtinės bei priekinio del-
tinio raumens jėgos ištvermei ver-
tinti. SĖSTIS IR GULTIS per 30 s 
- pilvo raumenų ištvermei vertinti. 
ATSITŪPIMAI IR ATSISTOJIMAI 
per 60 s - kojų raumenų ištvermės 
jėgai vertinti. LIEMENS LANKS-
TUMAS - pratimas liemens lankstu-
mui, kojų nugarinės pusės raumenų 
elastingumui vertinti. NUGAROS 
ĮTEMPIMAS - horizontalus liemens 
laikymas (gulint veidu žemyn) – nu-
garos raumenų statinei ištvermei 
vertinti.

Aerobinio pajėgumo vertinimas 
- 6 minučių ėjimo testas. Mėginio 
metu matuojamas paciento greitu tem-
pu (didžiausiu, kokį jis gali toleruoti) 
lygiu kietu paviršiumi per 6 minutes 
nueitas atstumas. Jis parodo paciento 
organizmo atsaką į fizinį krūvį.

Dalyviai anketoje nurodė savo 
kontaktus. Praėjus maždaug  2 mė-
nesiams po tyrimo kiekvienas daly-
vavęs gaus tyrimo atsakymus.

Būkite sveiki ir fiziškai aktyvūs.
Ačiū, kad dalyvavote tyrime
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Vilniaus skyriaus 
„KARNAVALAS“ 
Edita Markevičiūtė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
Vilniaus skyriaus projektų koordi-
natorė

Sausio 25 d. popietė „gyvastie-
čiams“ buvo ypatinga. Tądien šur-
muliavo visi. Vos tik susirinkę visi 
pradėjo puoštis, ruoštis, persirengi-
nėti. Kiti jau atvyko neatpažįstamai 
pasipuošę. Taip ir prasidėjo smagu-
mai. Vaidinome pasaką „Raudonke-
puraitė“. Jūs neįsivaizduojate, kokių 

tik personažų mes prisižiūrėjome. 
Buvo net 3 Raudonkepuraitės ir jų 
sesuo bei įseserė Karmen. Kaip gi 
Raudonkepuraitė be močiutės. O 
močiutė buvo įspūdinga ir „kava-
lierių“ turėjo ne vieną. Kažkur visai 
šalia šmirinėjo ir dvi katytės, vis try-
nėsi į visus ir į eglutę lyg kažko no-
rėdamos išdidžiai vaikštančių džen-
telmenų. Jie vis taikėsi ir žvilgčiojo 
į „čirvų“ damutę, kuri niekur nesi-
traukė nuo savo draugės princesės. 
Damos šoko, trypė, o džentelmenai 
joms nenusileido. Burtininkė visus 
stebėjo, kerėjo geraisiais meilės ir 
šventiniais kerais. Tačiau karnavalas 
nebūtų karnavalas, jei jame neįsisuk-
tų velniukas. Kur buvęs, kur nebuvęs 
velniukas vis dėlto spėjo visur. Su 

visais pakalbėjo, su visais pašoko. 
Žinoma, visas akimirkas įamžino 
mieliausias mūsų zuikutis – fotogra-
fas. Ir kaip gi be pikto vilko, kuris 
turėjo suėsti Raudonkepuraitę, ta-
čiau suėdė daugiau nei telpa. Ką gi, 
pasaka baigėsi laimingai ir vilkas 
ėjo švęsti su visais susirinkusiais.

Šventės – ypatingas laikotarpis. 
Tikimės, kad ir kitais metais galė-
sime atšvęsti ir pabendrauti vieni 
su kitais taip pat linksmai. Noriu 
padėkoti visiems padėjusiems suor-
ganizuoti puikią šventę, šventės sve-
čiams ir visiems vilniečiams, kurie 
sukūrė puikią atmosferą ir atėjo su 
puikia nuotaika.

Iki kitų susitikimų. Sveikatos, 
meilės ir daug šypsenų. 
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Naujus metus 
pradėjome „Disko“ 
stiliaus nuotaikomis
Diana Zasčiurinskienė, 
KKNLD „Kauno Gyvastis” narė

Sausio vidury, spaudžiant pir-
majam šią žiemą šaltukui, „Kauno 
Gyvastis“ disko stiliumi palydėjo 
senuosius Gyvatės metus bei pa-
sveikino prasidėjusius Naujuosius 
Arklio metus. Jau tradicija tampa 
šį renginį organizuoti Kauno rajo-
ne esančioje „Paštuvos“ sodyboje. 
Nepabūgę šalčio ir sniego atvyko 

„Kauno Gyvasties“ nariai iš įvairių 
Kauno miesto bei rajono vietų. 

Disko paradui vadovavo ir savo 
dainas atliko dainininkė ir renginių 
vedėja Donalda Meiželytė.

Renginio metu išsakyti nuoširdūs 
palinkėjimai asociacijai „Gyvastis“, 
KKNLD „Kauno Gyvastis“  bei vi-
siems jos nariams. Turėjome puikią 
progą atskleisti savo gebėjimus ei-
lėraščių, kuriuose atsispindėtų visa 
per praėjusius metus nuveikta „Kau-
no Gyvastis“ veikla, kūrime. Buvo 
patikrintas mūsų lietuvių liaudies 
dainų žinių bagažas. KKNLD „Kau-
no Gyvastis“ šokių mokyklos nariai 
parodė savo paruoštą šventinę pro-
gramą, kurią šiam vakarui pradėjo 
ruošti jau nuo rudens. Pynimo iš vy-
telių būrelį lankantys nariai parodė 
savo pintus darbus.

Viso renginio metu vyko aktyvus 
bendravimas tarp „Kauno Gyvastis“ 
narių. Šiame naujametiniame ren-
ginyje pirmą kartą dalyvavo 3 nauji 
„Kauno Gyvastis“ nariai, kuriems 
tai buvo puiki proga susipažinti bei 
pabendrauti su kitais likimo drau-
gais, gauti daug naujos reikalingos 
informacijos, sužinoti daugiau apie 
asociacijos KKNLD  „Kauno Gy-
vastis“ organizuojamą veiklą.

Tokie renginiai labai padeda pa-
laikyti tarp nefrologinių ligonių ir 
jų artimųjų glaudžius ir šiltus žmo-
giškus ryšius, kurie taip reikalingi 
šiame, vis labiau virtualiu virstan-
čiame, pasaulyje. Dėkojame Irmai, 
Gaivai, Aušrai, kurios suorganizavo 
šį, daug nuostabių akimirkų bei ge-
ros nuotaikos suteikusį, renginį.
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Kalėdinė vakaronė 
Klaipėdoje
Daiva Dragūnienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Klaipėdos skyriaus narė

Šaltą gruodžio 19 d. vakarą jau ne 
pirmą dešimtmetį Lietuvos asocia-
cijos „Gyvastis“ Klaipėdos skyriuje 
vyksta Kalėdinė vakaronė. Mūsų na-
riai su šeimomis ir draugais rinkosi 
į šventę. Joje dalyvavo „Diaverum“ 
klinikų generalinis direktorius Vir-

gilijus Dadonas, taip pat mūsų geri 
ir nuostabūs gydytojai, padedantys 
mums sunkiomis minutėmis. Vaka-
ras prasidėjo programa, kurioje liejo-
si eilės ir padėka visiems medikams. 
Buvo uždegta advento žvakė, o nuo 
jos uždegtos dar kelios žvakelės. Už 
sukurtą programą dėkojame mūsų 
narei Jovitai Martinkienei. Visus su-
sirinkusius pasveikino V. Dadonas. 
Vėliau Klaipėdos skyriaus pirmi-
ninkė Irina Tkačenko perskaitė atas-
kaitą, kurioje papasakojo, apie mūsų 
veiklą ką nuveikėme, kur dalyvavo-
me. Mūsų narys Olegas Karavaice-
vas sukūrė ir pademonstravo filmuką 
apie „Gyvasties“ Klaipėdos skyriaus 

veiklą ir keliones, taip pat įamžino 
šventines akimirkas. Draugai ir do-
norai, kurie išėję anapilin, buvo pa-
gerbti tylos minute. Po oficialiosios 
vakaro dalies prasidėjo linksmybės. 
Vyko viktorina, įvairūs konkursai, 
kuriuos vedė mūsų nepakartojamas 
linksmuolis Kazys Kuneika. Vėliau 
šokome, bendravome tarpusavyje, 
sveikinome vieni kitus, linkėjome 
sveikatos, norų išsipildymo. Labai 
dėkojame visiems, padėjusiems su-
rengti šį šventinį vakarą, kad mes 
galėtume susitikti, pabendrauti, pa-
sidalinti džiaugsmais ir kasdieniais 
rūpesčiais. Ačiū visiems.
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Vilniaus „Gyvastis“ 
užimtumas  
Laima Švaronaitė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
Vilniaus skyriaus narė

Vilniaus „Gyvastis“ visada savo 
narius lepina įvairiausiais užsiė-
mimais. Vyksta įvairios paskaitos, 
susitikimai. Šie, 2014 metai, taip 
pat ne išimtis. Nuo vasario mėne-
sio prasidėjo paskaitos su psicho-
loge. Nors, šio straipsnio parašymo 

metu, buvo įvykusios dar tik 3 pas-
kaitos, bet jos buvo labai įdomios. 
Per pirmąją, kaip ir priklauso, mes 
susipažinom su psichologe Brigita, 
o ji su mumis. Pakalbėjom apie tai, 
ko tikimės iš paskaitų, ką norėtume 
sužinoti, ką veikti. Mums padiskuta-
vus psichologė susidarė vaizdą, kas 
mums svarbu ir pagal tai parengia 
mums paskaitas. Kitą paskaitą mes 
darėm tarsi savo analizę. Mums rei-
kėjo nupiešti traukinį ir į kiekvieną 
„vagoną“ įrašyti žmones, tokia tvar-
ka, kuria norim, kas verčia tą trauki-
nį važiuoti. Variantų buvo įvairiau-
sių, bet visi buvo daugmaž panašūs, 
nes visiems gyvenime svarbiausia 

yra tie patys dalykai. Paskui reikė-
jo pasakyti, kas to traukinio vago-
nus jungia vienus su kitais ir kas tą 
traukinį uždega.  Kita užduotis buvo 
sunkesnė. Reikėjo parašyti 20 apibū-
dinimų „kas aš esu“. Ši dalis buvo 
lengviausia. Po to parašyti, „kas aš 
buvau“ (taip pat 20 apibūdinimų), 
ir pati sunkiausia užduotis buvo pa-
rašyti „aš po 10 metų“. Aišku, buvo 
galima rašyti viską, apie ką šiuo 
metu svajoji, bet vis tiek bent jau 
man sugalvoti 20 apibūdinimų buvo 
labai sunku. Galiausiai šios užduo-
ties apibendrinimas buvo toks, kad 
reikėjo parašyti „koks esu tobulas 
aš“ ir iš tų apibūdinimų išrinkti 5 

KKNLD „Kauno Gyvas-
tis“ visuotinis narių 
susirinkimas
Nina Balechova, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
tarybos pirmininkė

Sekmadienis. Graži pavasario 
kovo 9 diena. Saulėta, šilta ir pava-
sariška. Kauno technologijos uni-
versiteto Ekonomikos ir vadybos 
fakultete Kaune į eilinį kasmetinį 
susirinkimą susirinko „Kauno Gy-
vasties“ nariai. Mūsų susirinko daug 
– pilna auditorija... Sėdėdami už stu-
dentų suolų jautėmės kažkaip sma-
giai. Ta mokslinės įstaigos dvasia 
nevalingai siurbėsi į mintis. Daugu-
mai, kam studentiški laikai jau pra-
gyventi, kėlė smagius prisiminimus. 

Manau, kad visuotinis narių susi-
rinkimas yra labai svarbus draugijų, 
asociacijų, bendrijų metų įvykis. Su-
pranti, kad į tokius suėjimus ateina 
žmonės, kurie nėra abejingi juos su-
būrusiai organizacijai, jos likimui, 

gyvavimui, veiklai.
Šį kartą, kaip ir kasmet, išklausė-

me draugijos valdybos narės Gaivos 
Vilkevičienės apie 2013 metais vyk-
dytą veiklą, apie kartu švęstas šven-
tes. Pagrindinė iš jų, tai, savaime 
suprantama, yra Naujieji metai. Iš-
girdome apie vykdomas viešas akci-
jas, tokias kaip dalyvavimas parodo-
je „Sveikatos dienos“, apie jau eilę 
metų veikiančius ir narių pamėgtus 
užimtumo būrelius – šokių bei py-
nimo iš vytelių, apie ekskursijas. Ir 
visa tai buvo su nuotraukomis, ku-
rias pažiūrėjus apima gailestis, kad 
nedalyvavai.

Finansinė veiklos ataskaita, kurią 
mums pateikė pirmininkė Irma Juo-
dienė, kaip įprastai tai tik „sausi“ 
skaičiai, na, bet ką prie jų pridursi... 
Tik tiek, kad be jų nieko neįvyktų. 
Jei jau kalbame apie skaičius, tai 
buvo pateikta šiek tiek informacijos. 
Kauniečių yra 160. Įdomu, kas bus 
500-sis ir kada? Tik nepagalvokite, 
kad mūsų susirinkimas vyko taip ty-
liai ir sklandžiai, kad mes tik išklau-
sėm pranešimus, neprieštaravom 
ir namo... Kas taip pagalvojo – ne-
atspėjo. Mūsų nariai atidžiai klau-
sosi ir pastebi visus netikslumus. Šį 
kartą sukėlė gyvas diskusijas Aušros 

Degutytės paruoštas Lietuvos asoci-
acijos „Gyvastis“ renginių pristaty-
mas, o konkrečiau, klausimas apie 
galimybę pakliūti į organizuojamas 
stovyklas, kurių būna apie 4–5 per 
metus. Galiu drąsiai pasakyti, kad 
tai sprendžia skyrių pirmininkai 
ir jei yra noras, tai visada ieškoma 
papildomų galimybių, kad žmogus 
į jas pakliūtų. Aš pati trumpai papa-
sakojau, nuo ko pradėti ir kur galėtų 
be jokių sunkumų užsienyje paatos-
togauti dializuojamieji pacientai. Ta 
tema vyko ir smagi diskusija, nes vis 
daugiau „mūsiškių“ išdrįsta būti ke-
liaujančiais po kitas šalis.

Dar pasigirsiu, kas naujo 2014 m.  
laukia kauniečių  „Gyvastiečių“. Tai 
galimybė lankyti baseiną. Gal ir ki-
tuose skyriuose yra arba bus organi-
zuojami tokie užsiėmimai – tai tada 
ateityje į transplantuotų ir dializuo-
jamų žmonių žaidynes „Gyvasčiai“ 
galės atstovauti ne tik bėgikai, bet ir 
plaukikai.

Tai tiek glaustai apie Kauno kraš-
to nefrologinių ligonių draugijos 
„Kauno Gyvastis“ ataskaitinį susi-
rinkimą. Ir tai buvo dar viena proga 
susimatyti su brangiais draugais.
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pačius svarbiausius. Tai padaryti 
buvo be galo sunku, nes visi api-
būdinimai atrodė vienodai svarbūs. 
Taip įdomiai ir labai naudingai pra-
ėjo antroji paskaita su psichologe. 
Na, o dar kitą paskaitą mes kalbėjom 
apie vadinamąjį kartų konfliktą. Aiš-
kinomės, kaip geriau bendrauti su 
vyresnio amžiaus namiškiais, kaip 
suprasti vieniems kitus ir pan. Aišku 
tai, ką sužinojom, galima pritaikyti 
bendraujant su visais žmonėmis. Ir 
paskui mes pasidarėm testą, kurio 
rezultatai parodė, koks konfliktų 
sprendimo būdas mums būdingas. 
Daugumai rezultatai buvo labai tiks-

lūs. Tai tokios būna psichologijos 
paskaitos savęs pažinimo link. 

Na, o koks Vilniaus skyrius be 
meninės veiklos. Šiemet mes toliau 
turim vaidybos užsiėmimus. Tik šį 
kartą su mumis dirba žinomas akto-
rius Audrius Bružas. Su juo mes gi-
linamės į vaidybos sritį – improviza-
ciją. Ji moko greitai mąstyti, jaustis 
laisviau įvairiose gyvenimo situaci-
jose. Be to, moko nesijausti kvailai, 
jeigu kas nors nepavyksta, nes im-
provizacija yra toks žanras, kuria-
me viskas galima. Užsiėmimų metu 
mes tiesiog smagiai leidžiam laiką, 
žaidžiam įvairiausius improviza-

cinius žaidimus ir daug juokiamės. 
Puikus atsipalaidavimas ir užsimir-
šimas nuo visų slegiančių rūpesčių. 
Labai džiugu, kad toks dalykas atsi-
rado Vilniaus skyriuje. Juokas visa-
da buvo puiki terapija, kuri padeda 
pasijusti geriau. Tiesiog visi užsiė-
mimai, vykstantys Vilniaus skyriu-
je, yra savotiška terapija, kai tu gali 
pabūti su savo likimo broliais ir se-
sėm ir nesijausti kažkuo išskirtinis. 
Su nekantrumu laukiu kiekvienos 
naujos paskaitos ir susitikimo, nes 
žinau, kad kas kartą pasisemsiu, ko 
nors naujo ir naudingo. 

Dvi istorijos: 
liga suvedė draugėn
 
Rasa Pekarskienė, 
Nacionalinis transplantacijos biuras

 Dvi čiauškančios bičiulės pasi-
beldė į biuro (Nacionalinio trans-
plantacijos biuro prie SAM) duris. 
Linksmos, besišypsančios. „Atėjo-
me aplankyti likimo draugės, užsu-
kome ir pas jus“, – pravėrusios duris 
prisėdo arbatos puodeliui. Tai vil-
nietė Justina ir Fausta iš Palangos. 
„Mes visada susitinkame, kai viena į 
kitos miestą atvykstame. Ir šiandien 
turime daug planų – ir bičiulę nori-
me aplankyti, gulinčią po transplan-
tacijos, ir į TV bokštą reik užkopti“, 
– toliau klega merginos. Jų draugys-
tė prasidėjo prieš metus, nevyriau-
sybinės pacientų organizacijos „Gy-
vastis“ surengtoje stovykloje. Kas 
atvedė į šią organizaciją jaunas mer-
ginas? Liga. Inkstų nepakankamu-
mo sukeltos komplikacijos ir inksto 
transplantacija. Ligos diagnozė, dia-
lizės procedūros, donorinio inksto 
laukimas. Transplantacija. Abiejų 
merginų istorijas galima sutalpinti į 
tokią trumpą įvykių seką. Tačiau ji 

tik tekste trumpa. Gyvenime tai api-
pinta žmogiškomis liūdnomis emo-
cijomis. Kai žmogus serga, kenčia 
nepaprastai sunkų gydymą, operaci-
ją – apibūdinti sudėtinga. Dar reikia 
pridurti, kad Justina iškentė net 2 
transplantacijas – pirmasis trans-
plantuotas inkstukas nustojo veikti 
po 5 metų. Vėl dializė, vėl laukimas, 
dar viena transplantacijos operacija.

Faustos liga prasidėjo staiga – 
kaip ir dažniausiai mini inkstų li-
gomis susirgę žmonės. „Netikėtai 
prasidėjęs nežmoniškas silpnumas, 
galvos skausmai. Galvojau, kad mo-

kyklinius egzaminus teks praleis-
ti...“ 

Dabar merginos taip pat turi drau-
gauti su medikais. Tam tikrais peri-
odais lankytis pas gydytojus ir atlik-
ti tyrimus. Tai nemalonūs dalykai. 
Ypač, kai reikia koreguoti vaistus, 
kurių šalutiniai poveikiai sunkina 
kasdienybę. Žmonės, gyvenantys po 
transplantacijos, visą gyvenimą turi 
vartoti vaistus, slopinančius imu-
ninę sistemą, kad svetimas organas 
nebūtų atmestas. Bet juk imunitetas 
– tai mūsų sargas, kovojantis su in-
fekcijomis, virusais, bakterijomis. 
Kai jis dirbtinai slopinamas dėl at-
metimo reakcijos, nekovoja ir su li-
gomis, kurias sveiko žmogaus imu-
nitetas pajėgus nugalėti. Užburtas 
ratas – viena gydai, kita kenčia.

Abi merginos moka apie nega-
lavimus kalbėti taip, tarsi būtų ilgą 
laiką įpratusios tai daryti ir neverkš-
lenti. „Ir mūsų aplinka mums padeda 
– mokytoja klausia: „O kur tavo van-
denukas?“ Nesuvokiantiems, koks 
vandenukas, Justina greit paaiškina, 
kad po inksto transplantacijos kas-
dien reikia išgerti 3 litrus vandens. 
Todėl ji visad pasistato buteliuką ir 
ant mokyklinio suolo: „Ir gurkšnoju 
vis.“ Fausta taip pat nesiskundžia 
aplinkiniais, tik tarsteli, kad pas gy-
dytojus konsultacijai turi važinėti į 
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Užgavėnės  
„Gyvasties“ Vilniaus 
skyriuje
Vilma Radavičienė
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
Vilniaus skyriaus pirmininkė

Užgavėnės jau atėjo, 
„Gyvastiečiai“ sujudėjo.
Ruošias šokti  ir dainuoti, 
net madas pademonstruoti.
Bursim, lošim, smaguriausim, 
Į svečius  pas jus 
su blynais  atkeliausim ...
Savo kūrybos dainele praverdavo-

me draugų, bičiulių, gydytojų duris. 
Saulėta Užgavėnių diena optimistiš-
kai nuteikė būrelį pačių aktyviausių 

Vilniaus skyriaus narių. Prisikepę 
įvairiausių skonių ir formų blynų, 
prisigaminę kitokių vaišių, rinkosi 
čigonės, medikė, Lašininis su Kana-
piniu ir, žinoma, Morė, kurią pagal 
visas tradicijas sudeginome kartu su 
sau duotais pažadais.

Nors labai jaudinomės ir jautė-
mės ne itin drąsiai pirmą kartą nu-
tarę švęsti žiemos išvarymo šventę, 
manome, kad mums pavyko. Pra-
linksmėti, nusišypsoti privertėme 
ne vieną Vilniuje sutiktą žmogų. 
Mums, kaukėmis pasipuošusiems 
užgavėtojams, mojo troleibusų ke-
leiviai, prašė kartu nusifotografuo-
ti miestiečiai, stojo praleisdamos 
mašinos. Už firminius „Gyvasties“ 
blynus gavome šokoladų, saldainių, 
statybininkai atsidėkojo „paauksuo-
tomis“ vinimis, o mes jiems, dirban-
tiems antrame aukšte, taikliai mėtėm 
blynus.

Aplankėme tuo metu dializuoja-

mus likimo draugus, buvome džiu-
giai sutikti „Diaverum“ klinikoje, 
įvairiuose Vilniaus m. klinikinės li-
goninės Antakalnio filialo skyriuose 
bei mums svarbiausiame šios ligoni-
nės Nefrourologiniame skyriuje.

Staigmeną padarėme ir „Gyvas-
ties“ prezidentei Ugnei Šakūnienei. 

Labai apgailestavome, kad diena 
buvo per trumpa, todėl nespėjome 
visur, kur buvom suplanavę.

Už smagią ir įspūdingą šventę 
dėkoju šauniajai kompanijai: Ritai – 
už muzikinį foną, Loretai – už gydy-
mo konsultacijas ir vaistus, Danutei 
– už vaišingumą, Alionai ir Agatai 
– už Morę ir nepakartojamus blynus, 
Kanapiniui Rimvydui – už lašinius 
tirpdantį nuostabaus skonio gėrimą, 
Vaidai – už aktyvumą, žiemos išva-
ryti atvykusiai net iš Utenos, Linai – 
už smagumą, Juliui – už linksmumą, 
Leonui už nepakartojamas nuotrau-
kas prisiminimui. Ačiū jums!

Vilnių, nes žmonių su transplantuo-
tais organais poliklinikų gydytojai 
nelabai nori prižiūrėti: „Tikriausiai 
mūsų nėra daug ir esame šiek tiek 
kitokie, nei kiti jų pacientai“.

Kalbėdamos apie save, apie po-
jūčius, apie operacijos baimę, apie 
savo sutrikusius ir kenčiančius ar-
timuosius, abi merginos vis bando 

blaškyti niūrias kalbas – tai prisi-
mena, kad transplantavo „gražus 
daktariukas“, kaip buvo smagu, kad 
viskas pavyko ir pradėjo sveikti. At-
kreipus dėmesį į nelygų rankos dilbį, 
Justina patraukia rankovę ir parodo 
gumbuotą riešą. Čia – suformuota 
vadinamoji fistulė, kuri reikalinga 
dializėms atlikti (čia įvedamas kate-

teris, per kurį teka valomas kraujas). 
„Galite priglausti delną“, – leidžia 
Justina. Koks jausmas? Vena tekan-
čio kraujo srovė. Greitai srūvančio. 
Rodos, viskas vyksta taip arti, tarsi 
net odos nejustum. Sveikas žmogus 
to niekad nepajus. Ir nesupras. 
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TAPKITE „GYVASTIES” SAVANORIU!
„Gyvastis“ yra nevyriausybinė visuomeninė organizacija, todėl labai laukiame savanorių, kurie:
• turi originalių donorystės propagavimo idėjų ir norėtų jas įgyvendinti;
• nori suorganizuoti donorystei skirtą renginį savo bendruomenėje (mokykloje, laisvalaikio klube, kultūros cen-

tre, darbovietėje) ir pasikviesti „Gyvasties“ narius jame dalyvauti, paskaityti paskaitą; 
• platinti „Gyvasties“ lankstinukus, skrajutes ir pan. - tiesiog nunešti jų į savo mokyklą, universitetą, vaistinę, 

polikliniką, darbovietę; užsiklijuoti lipduką „Pritariu organų donorystei“ ant savo daiktų;
• nori prisidėti ruošiant „NefroInfo“ ir kitus „Gyvasties“ leidinius (rašyti tekstus, versti iš anglų ar vokiečių kal-

bų, redaguoti, maketuoti);
• bendradarbiauti, kuriant internetinį turinį: rašyti svetainei www.donoras.lt tekstus, kurti filmukus YouTube, 

rengti donorystės populiarinimo akcijas savo Facebook profilyje, tinklaraštyje ir pan.;
• nori padėti „Gyvasčiai“ organizuoti renginius ir juose dalyvauti. 

Kviečiame susisiekti su artimiausiu „Gyvasties“ skyriumi (kontaktai 2 psl.). Labai 
Jūsų laukiame. Daugiau informacijos www.donoras.lt 

PRITARIATE MŪSŲ IDĖJOMS? 
NORITE ĮGYTI NAUDINGOS 

PATIRTIES ? 

Mielieji,
Kai kurie iš mūsų laukia transplantacijos, kai kurie norėtų iš-

vykti į „Gyvasties“ organizuojamą stovyklą, dar kiti – daugiau 
informacinių renginių ar leidinių arba tiesiog dažniau susitikti su 
likimo draugais.

Norint, kad Lietuvos žmonės aktyviau pritartų organų donorys-
tei, reikia nuolat vykdyti propaguojančias veiklas. Užsienio šalyse 
pastebėta – jei visuomenės švietimas organų donorystės klausi-
mais nutrūksta, labai sumažėja arba iš viso nutrūksta transplantaci-
jos. Puikiai žinome, kad didžioji dalis dializuojamųjų negali arba 
nenori būti transplantuoti. Iš maždaug 1500 dializuojamų ligonių 
inksto persodinimo operacijos laukia 116 (NTB 2014 m. kovo 3 d. 
duomenys).

Tačiau dauguma mūsų nori gauti daugiau žinių, dalyvauti kon-
ferencijose, seminaruose, stovyklose, sporto ir kitokiuose rengi-
niuose. Kai kurie nori tiesiog pasimatyti su likimo draugais.

Esame dėkingi rėmėjams, džiaugiamės, kad kai kuriuos „Gy-
vasties“ projektus remia Neįgaliųjų reikalų departamentas, Vil-
niaus, Kauno, Marijampolės ir kitos savivaldybės, Sveikatos ap-
saugos ministerija.

Gaudami paramą įsipareigojame prisidėti ir savo lėšomis. To-
dėl labai prašome visus galinčius skirti 2 proc. nuo gyventojų pa-
jamų mokesčio (GPM) Lietuvos asociacijai „Gyvastis“. Dauguma 
mūsų nedirba, todėl kviečiame paprašyti, kad 2 proc. skirtų šeimos 
nariai, draugai, kaimynai. 2 proc. paramą galima skirti kiekvienais 
metais. 

Užpildytas formas apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai 
(AVMI) pristatyti, perduoti elektroniniu būdu ar nusiųsti paštu rei-
kia nuo sausio 1 d. iki gegužės 1 d.

Formoje FR0512 reikia nurodyti: 
paramos gavėjo kodą: 191609186, 
organizacijos pavadinimą: Lietuvos asociacija „Gyvastis“
adresą: Žolyno g 3, 10208 Vilnius

Formoje reikia įrašyti pildančio žmogaus asmens kodą, vardą, 
pavardę, gyvenamąją vietą, pildymo datą, apačioje dar kartą ranka 
užrašyti savo vardą, pavardę ir pasirašyti. 

2 proc. galima skirti „Gyvasčiai“ arba „Gyvasties“ Vilniaus, 
Klaipėdos, Marijampolės skyriams bei asocijuotiems nariams: 
Alytaus „Daliai“, „Kauno Gyvasčiai“, Šiaulių „Atgajai“, Vilka-
viškio nefrologinių ligonių draugijai. Skyrių ir asocijuotų narių 
duomenis mielai pateiks pirmininkai, juos galite rasti interneto 
svetainėje www.donoras.lt.

Iš anksto Jums dėkojame
Asociacija „Gyvastis“
www.donoras.lt

TAVO 2% GALI IŠGELBĖTI GYVYBĘ 

PRAŠYMAS PERVESTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ VIENETAMS, TURINTIEMS TEISĘ GAUTI PARAMĄ, IR (ARBA) POLITINĖMS PARTIJOMS

3 090288 351694

Mokesčių mokėtojo identifikacinis
numeris (asmens kodas)

Vardas
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Telefonas
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laikotarpis
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Eilutės
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Versija 0 2

E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas)

Pavardė

Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V- 45
(2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija)

Asmuo, pateikęs prašymą

3P

1

E3 Mokesčio dalies paskirtis****E1 Gavėjo
tipas***

E4 Mokesčio dalies dydis
(procentais)

E5 Mokesčio dalį skiriu iki
mokestinio laikotarpio*****

6S 7S6A 7A
Mokesčio dalį skiriu*
vienetams, turintiems
teisę gauti paramą

Mokesčio dalį skiriu*
politinėms partijoms

Atsisakau mokesčio dalį skirti**
vienetams, turintiems teisę

gauti paramą
Atsisakau mokesčio dalį skirti**

politinėms partijomsY Y Y Y

Y Y Y Y1

Pažymėjus 6S ir (ar) 7S laukelį, mokesčio dalis bus pervedama šiame prašyme nurodytiems vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (ar) politinėms partijoms (ankstesnio mokestinio laikotarpio prašyme, kuriame buvo užpildyti E5 laukeliai,
nurodytiems vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (ar) politinėms partijoms mokesčio dalis nebebus pervedama).
Pažymėjus 6A ir (ar) 7A laukelį, mokesčio dalis Jūsų ankstesniuose prašymuose nurodytiems vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (ar) politinėms partijoms nebebus pervedama.
Gavėjo tipas: 1 - politinė partija, 2 - vienetas, turintis teisę gauti paramą.
E3 laukelis užpildomas, kai pageidaujama nurodyti vienetui, turinčiam teisę gauti paramą, arba politinei partijai, kokiam tikslui jis turėtų panaudoti skiriamą mokesčio dalį. Įrašomas gavėjo programos, meno ar sporto kolektyvo, padalinio,
(sutrumpintas) pavadinimas. Negali būti įrašomi vardai, pavardės ir daugiau kaip 2 skaitmenys.
E5 laukelis užpildomas, kai mokesčio dalį tiems patiems vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (ar) politinėms partijoms pageidaujama skirti ilgiau kaip 1 metus. Įrašomas laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo
metų, įrašytų 5 laukelyje.
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Pildo VMI darbuotojas

Papildomų
lapų skaičius

8

Vieta VMI archyvo brūkšniniam kodui

(parašas) (vardas, pavardė)

(Galite pažymėti tik vieną laukelį) (Galite pažymėti tik vieną laukelį)

2 0 1 3 x
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