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Įžanga

Kiek kainuoja 
20 procentų? 
Ugnė Šakūnienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
prezidentė

Birželio viduryje Valstybinė ligo-
nių kasa (VLK) prie Sveikatos apsau-
gos ministerijos pranešė „gerą žinią“ 
inkstų nepakankamumu sergantiems 
pacientams: 2015-aisiais, lyginant su 
praėjusiais metais, net 20 proc. dau-
giau pacientų, sergančiųjų šia sunkia 
liga, nemokamai galės gauti jiems 
reikalingą gydymą peritoninės diali-
zės tirpalais, nes jų nupirkta gerokai 
daugiau. VLK aiškina, kad didesnį 
kiekį šių preparatų pavyko nupirkti, 
nes, vykdydama centralizuotus vie-
šuosius pirkimus, ji sudarė sąlygas 
vaistų gamintojams konkuruoti dėl 
tirpalų kainų ir taip pasiekė kur kas 
didesnį jų kainų mažėjimą.

Tarsi, džiugi žinia, tarsi gerokai di-
desnis skaičius pacientų. Tačiau kodėl 
kai kurie sergantys šia sunkia liga ne 
tik nesidžiaugia, bet yra persigandę 
dėl savo sveikatos? Ir, beje, daugelį 
metų šių pacientų skaičius teoriškai 
yra apie 60, o praktiškai vos perkopia 
50. Taigi skambus „20 proc.“ reiškia 
maždaug 10 sergančiųjų (Europos ša-
lių patirtis rodo, kad tokių pacientų 
Lietuvoje turėtų būti apie 150-220).

Peritoninė dializė – vienas iš trijų 
gydymo būdų, iš dalies „pavaduo-
jančių“ neveikiančius inkstus. Kiti 
– inkstų transplantacija bei hemodi-
alizė. Žinia, kad transplantacijas at-
lieka gydytojai. Iš ligoninės paleistas 
žmogus pats turi išgerti imunitetą 
slopinančių vaistų, kad organizmas 

„neatmestų“ persodinto „gelbėtojo“ 
ir kas keletą mėnesių atvažiuoti pas 
gydytoją pasitikrinti sveikatos. He-
modializės procedūros atliekamos 
gydymo įstaigoje 3 kartus per savai-
tę. Jas atlieka slaugytojos, o gydyto-
jai visada šalia. Tuo tarpu, peritoninę 
dializę pacientas atlieka pats, na-
muose. Žinoma, jis prieš tai išmoko-
mas tai atlikti. Tačiau visa atsakomy-
bė tenka pačiam sergančiajam. Taigi 
„pamokos“ turi būti išmoktos neprie-
kaištingai. Geriausia, kai pacientas 
pasiekia tokį lygį, kai procedūras at-
lieka tiesiog automatiškai. Pasaulyje 
yra 2 peritoninės dializės tirpalų bei 
priemonių tiekėjai, ir kiekvieno iš jų 
sistemos skiriasi. Todėl išmokęs pe-
ritoninę dializę atlikti vieno tiekėjo 
tirpalais ir priemonėmis, pacientas 
jas ir naudoja tol, kol jam taikomas 
šis gydymas. Tiekėjas keičiamas tik 
išskirtiniais atvejais. 

Lietuvoje, konkursą laimėjus vie-
nam tiekėjui, visi pacientai turėtų 
būti dializuojami tik su jo tirpalais. 
Nesvarbu, kad dalis jų šią procedūrą 
atlieka su kito tiekėjo tirpalais. Kai 
kurie iš šių pacientų yra garbaus am-
žiaus, peržengę ne tik 70, bet ir 80 
metų. Jų galimybės „persimokyti“ 
atlikti procedūras su kitokiomis prie-
monėmis, švelniai tariant, ribotos. 
Tarp pacientų yra keletas vaikų, taip 
pat žmonių, turinčių daugiau ligų ar 
negalių, ne vien inkstų problemų. 
Net ir nedidelė klaida gali turėti liū-
dnų pasekmių. 

Bendromis pacientų ir medikų pa-
stangomis, po ilgo bendradarbiavimo 
su Sveikatos apsaugos ministerijos ir 
Valstybinės ligonių kasos atstovais, 
kreipimųsi ne tik į Seimo Sveikatos 
reikalų komitetą, bet ir į Vyriausybę 
ir Prezidentūrą pavyko pasiekti kom-
promisą – dalis sunkiausių pacientų 
bei vaikai galės tęsti gydymą būtent 
tais tirpalais, aparatais ir priemonė-
mis, kuriais yra išmokę atlikti gyvy-
biškai svarbias procedūras. 

Žinoma, džiaugiamės daliniu proble-
mos sprendimu, tačiau labai tikimės, 
kad tiek Sveikatos apsaugos ministe-
rija, tiek Valstybinė ligonių kasa at-
sižvelgs į gydytojų bei pacientų nuo-
monę, pasinaudos kitų šalių patirtimi 
ir sudarys galimybę peritonine diali-
ze gydytis didesniam skaičiui paci-
entų nekeldama pavojaus jau gydomų 
žmonių sveikatai. 



NefroInfo 3

Medicininė informacija

Odos vėžio problema 
transplantuotiems pacientams 
Edita Saukaitytė-Butvilė, gyd. die-
tologė

Odos vėžys yra pavojingas trans-
plantuotiems pacientams, išsivys-
tantis iki 70 proc. didelės rizikos 
organų recipientų. Odos vėžys su-
keliamas kartu veikiant žalingiems 
saulės spinduliams bei po transplan-
tacijos naudojamų vaistų imunosu-
presiniam poveikiui. Odos vėžys 
recipientus gali paveikti dvejais 
būdais. Pirma, jis blogina gyveni-
mo kokybę sukeldamas daug atskirų 
odos vėžių, kartais net daugiau nei 
100 per metus. Antra, odos vėžys 
gali būti mirties priežastis.

Geriausia odos vėžio prevencija 
– apsauga nuo saulės, taip pat anks-
tyvas diagnozės nustatymas galintis 
išsaugoti gyvybę. Tačiau kol kas 
apsaugos nuo saulės vartojimas yra 
nepakankamas. Pagal kai kuriose ša-
lyse atliktas apklausas, tik 54 proc. 
organų recipientų yra gydytojų ar 
pacientų organizacijų informuoti 
apie odos vėžį ir jo prevenciją ir tik 
40 proc. nuolat naudoja apsaugą nuo 
saulės. Lietuvoje, be abejo, šie skai-
čiai būtų kur kas mažesni.

Odos vėžio rūšys

Odos vėžys skirstomas į dvi pagrin-
dines grupes: melanomą ir nemelano-
minius vėžius. Nemelanominiams 
odos vėžiams priklauso pamatinių 
ląstelių ir plokščiųjų ląstelių karci-
nomos, šie du tipai recipientams iš-
sivysto dažniausiai. Melanoma yra 
retesnė, tačiau gali būti mirtina. 

Kai kurie odos vėžiai yra aiškiai 
matomi, todėl tokiu atveju žmogus 
praktiškai visada nueina ar nukrei-
piamas pas gydytoją.

Iš viršaus į apačią: pamatinių ląs-
telių karcinoma, plokščiųjų ląstelių 
karcinoma, melanoma.

Kitais atvejais odos vėžys gali 
būti beveik nepastebimas. Todėl 
reguliari dermatologo apžiūra gali 
leisti aptikti ir diagnozuoti anksty-
vas odos vėžio stadijas. 

Iš viršaus į apačią: pamatinių ląs-
telių karcinoma, plokščiųjų ląstelių 
karcinoma, nepigmentuota melano-
ma.

Pamatinių ląstelių karcinoma 
yra dažniausia odos vėžio forma 
mūsų klimato juostoje. Vien JAV per 
metus būna daugiau nei 1 mln. šios 
ligos atvejų.  Ji pasireiškia mažais, 
blizgančiais odos pakilimais, guziu-
kais, dažnai šalia matosi paryškėję 
kraujagyslės. Pamatinių ląstelių kar-
cinoma retai išplinta į kitus organus 
(metastazuoja), tačiau sunaikina 
audinį, kuriame išsivysto ir dažnai 
jį subjauroja. Pamatinių ląstelių kar-
cinoma gydoma nugramdymu, išpjo-
vimu ar švitinimu.

Mazginės pamatinių ląstelių kar-
cinomos požymiai:

• Atsiranda ant veido, ausų ir kitų 
saulės veikiamų vietų

• Mazgelis su apvaliais kraštais
• Blizgantis
• Kraštuose matomos kraujagyslės
• Viduryje išopėja
• Negyjanti žaizdelė

Paviršinės pamatinių ląstelių kar-
cinomos požymiai:

• Dažniausiai ant pečių, krūtinės, 
nugaros, rankų

• Paraudęs, dažnai pleiskanojantis 
plotelis

• Kraštai gali būti rudi
• Lėtai auga 

Mažas mazgelis virš viršutinės 
lūpos yra infiltruojanti pamatinių 
ląstelių karcinoma. Nors ir atrodo 
negrėsmingai, tokia karcinoma gali 
išplisti gana plačiai ir reikalauti su-
dėtingo gydymo.

Plokščiųjų ląstelių karcinoma 
– antra pagal dažnumą odos vėžio 
forma, dažniausiai atsirandanti ant 
galvos, veido, kaklo ir rankų. Ši kar-
cinoma labiau linkusi metastazuoti 
nei prieš tai aprašyta forma ir išplin-
ta į kitus audinius bei organus 3-5 
proc. atvejų.  Gydymas panašus kaip 
ir pamatinių ląstelių karcinomos 
atveju, tačiau dažnai turi būti agre-
syvesnis. Deja, plokščiųjų ląstelių 
karcinoma gali būti itin pavojinga 
ilgalaikiams organų recipientams, iš 
kurių net 7 proc. miršta dėl šios odos 
vėžio formos. 

Priešvėžinė būklė, kuri gali išsi-
vystyti į pamatinių ląstelių karcino-
mą, vadina aktinine keratoze. Ji at-
siranda labiausiai saulės veikiamose 
kūno vietose kaip šiurkšti, pleiska-
nota dėmė ant raudono pagrindo. 
Žaizdelė gali nusilupti, palikdama 
tik raudoną pagrindą ir vėliau atsi-
rasti iš naujo. Tas pats žmogus gali 
turėti daugybę aktininės keratozės 
pažeidimų. 
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Aktininės keratozės negydant, ji 
vystosi į jau minėtą plokščiųjų ląs-
telių karcinomą. Odos pažeidimas 
progresuoja ir pasireiškia (plokščių-
jų ląstelių karcinomos požymiai):

• Raudonas, pleiskanojantis plotas
• Gali pasidengti arba nepasi-

dengti šašu
• Išsivysto mazgelis, galintis išo-

pėti
• Agresyvios formos greitai auga 

ir plinta

Piktybinė melanoma
• Retesnė odos vėžio forma, tačiau 

pavojingiausia ir sukelianti dau-
giausiai mirčių

• Pagal paplitimą – penktas vėžys 
tarp vyrų ir šeštas tarp moterų (ben-
droje populiacijoje)

• Atsiranda ant nugaros, kojų
• Dažnai išplinta į kitus organus ir 

limfinius mazgus
Melanomos požymiai:
• Nėra aiškios formos, asimetriška
• Nelygūs kraštai
• Nevienoda spalva
• Skersmuo didesnis nei 6 mm
• Besikeičianti išvaizda

Odos vėžys organų recipientams

Odos vėžys yra dažniausia vėžio 
forma tarp transplantuotų asmenų. 
Jis gali pasireikšti įvairiai:

• Daliai pacientų tai bus nedidelė 
problema, reikalaujanti minimalaus 
gydymo

• Kitai daliai tai bus sunki liga, 
reikalaujanti daug apsilankymų pas 
gydytoją bei sudėtingo gydymo ir 
operacijų

• Kai kuriems tai – mirties prie-
žastis

Odos vėžio paplitimas tarp trans-
plantuotųjų yra labai didelis ir pri-
klauso nuo klimato juostos – Austra-
lijoje net 70-iai proc. transplantuotų 
asmenų per 20 m. išsivysto kokia 
nors odos vėžio forma. Net ir šaly-
se, kur saulės aktyvumas daug ma-
žesnis, pvz. Olandijoje, odos vėžys 
išsivysto maždaug 40-iai proc. reci-
pientų per 20 m. 

Tai, kad rizika susirgti odos vė-
žiu transplantuotiems daug didesnė 
nei likusiai daliai visuomenės rodo 
ir atlikti tyrimai. Apskaičiuota, jog 
organų recipientai 65 kartus dažniau 
suserga plokščiųjų ląstelių karcino-
ma, 10 kartų dažniau pamatinių ląs-
telių karcinoma ir pan.

Organų recipientams pasireiš-
kiančių nemelanominių odos vėžių 
bruožai:

• Dažnai išsivysto keletas ar ke-
liolika odos vėžių

• Gali būti panašūs į karpas
• Gali greičiau augti
• Dažniau atauga
• Dažniau metastazuoja

Didžiausia rizika

Kai kurie rizikos faktoriai yra 
bendri ir transplantuotiems, ir ne-
transplantuotiems asmenims:

• Amžius – kuo vyresnis amžius, 
tuo didesnė rizika

• Odos tipas – šviesi, lengvai nu-
deganti oda, mėlynos ar šviesiai ru-
dos akys, raudoni ar šviesūs plaukai 
– didesnė rizika

• Saulės poveikis – kuo daugiau 
gaunama saulės spindulių, tuo di-
desnė rizika

• Buvę odos vėžiai – padidina ri-
ziką išsivystyti naujam

Kiti faktoriai būdingi tik trans-
plantuotiems:

• Amžius transplantacijos metu – 
kuo vyresnis asmuo transplantuoja-
mas, tuo didesnė rizika

• Laikas, praėjęs nuo transplanta-
cijos – ilgesnis laikas, didesnė rizika

• Imunosupresijos lygmuo – stipres-
nė imunosupresija, didesnė rizika

• Karpos taip pat didina odos vė-
žio riziką

Transplantuotiems odos vėžio ri-
ziką taip pat didina ilgalaikė imuno-
supresija, žmogaus papiloma viruso 
infekcija bei mažas CD4 ląstelių 
skaičius.

Kaip išvengti odos vėžio ar 
anksti jį aptikti?

• Prieš transplantaciją turėtų 
būti atlikta nuodugni specialisto 
apžiūra ieškant galimų odos vė-
žių ir priešvėžinių pažeidimų

• Gydytojas privalo suteikti in-
formaciją apie odos vėžio riziką

• Žinios apie saulės poveikį ir 
apsaugą nuo jo

• Odos apžiūrėjimas kartą per 
mėnesį

• Apsilankymas pas gydytoją 
dermatologą bent kartą per metus

• Turi būti išgydyti ankstesni 
vėžiai ar priešvėžiniai pažeidi-
mai

Apsauga nuo saulės yra geriau-
sia gynyba nuo odos vėžio:

• Naudoti apsauginį saulės kre-
mą su SPF 30 ar didesniu

• Juo tepti visas drabužiais ne-
uždengtas vietas – veidą, kaklą, 
rankas ir pan.

• Tepti 30 min prieš einant į 
lauką

• Pakartotinai išsitepti išsi-
maudžius, paplaukiojus, gausiai 
prakaituojant

• Kasdieninius kremus ir ma-
kiažo priemones rinktis su apsau-
ga nuo saulės

• Naudoti lūpų balzamus su 
SPF

• Pasirūpinimas apsauga nuo 
saulės turėtų tapti kasdieniu įpro-
čiu

Kiti apsaugos būdai:
• Vengti buvimo saulėje nuo 10 

iki 16 val
• Nesideginti
• Nesinaudoti soliariumu
• Galima naudoti savaiminio 

įdegio kremus
• Tinkama apranga – drabužiai 

ilgomis rankovėmis, tamsūs, tan-
kaus audinio drabužiai, skrybė-
lės, kepurės

Kūno apžiūra

Rekomenduojama kartą per 
mėnesį atidžiai apžiūrėti savo 
kūną, tai leidžia anksti pastebėti 
odos pakitimus ir juos laiku pra-
dėti gydyti. Kūno apžiūrą reiktų 
atlikti gerai apšviestame kamba-
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Santariškių klinikose 
pradeda veikti peritoninės 
dializės kabinetas

                                                                                 
Šiuo metu Lietuvoje dialize gydo-

mi apie 1400 pacientų. Nuo seno su-
siklostė taip, jog hemodializė - tra-
dicinis gydymo būdas lėtine inkstų 
liga sergantiems žmonėms, nors jau 
prieš 20 metų Lietuvoje pradėta tai-
kyti ir peritoninė dializė.

„Pakaitinis inkstų gydymas – tiek 
hemodializė, tiek peritoninė dializė 
- turi būti taikomi laikantis principo 
„gydymo būdą pritaikyti pacientui“, 
o ne „pacientą pritaikyti gydymo bū-
dui“. Taip atsižvelgiama į paciento 
medicininę ir ekonominę situaciją, 
gyvenimo būdą. Su rėmėjų pagalba 
VUL Santariškių klinikose įrengėme 
peritoninės dializės kabinetą, kuris 
yra vienas moderniausių Baltijos šaly-
se ir atitinka tarptautinius standartus. 
Tai reikšmingas žingsnis personali-
zuotos medicinos link“, – teigia VUL 
Santariškių klinikų Nefrologijos cen-
tro vadovas prof. Marius Miglinas.

Peritoninės dializės metu į pilvo 
ertmę įvedamas kateteris, per kurį 
leidžiami specialūs tirpalai, valantys 
organizmą. Pacientui nereikia tuo 
metu būti ligoninėje, šią procedūrą 
jis gali atlikti namuose - tereikia pa-
čiam pakeisti tirpalą arba tai atlieka 
prijungtas aparatas. Tuo tarpu hemo-
dializės metu pacientui prijungia-
mas aparatas, kuris paima kraują ir jį 
valo nuo nereikalingų medžiagų bei 
pašalina skysčių perteklių. Kraujo 
valymas vyksta ne kūne, o jo išorėje 

kraujui tekant specialiomis „dirbti-
nėmis kraujagyslėmis“. Tai atlikti 
galima tik sveikatos priežiūros įstai-
goje, pacientas joje praleidžia 5 va-

landas 3-4 dienas per savaitę.
„Peritoninės dializės kabinete 

pacientas apmokomas, kaip šią pro-
cedūrą atlikti namuose, konsultuoja-

ryje, turint du veidrodžius ar su 
šeimos nario pagalba, būtina ap-
žiūrėti visus kūno paviršius.

1. Apžiūrėti kūno priekį ir nu-
garą veidrodyje, tada dešinę ir 
kairę kūno puses pakeltomis ran-
komis

2. Pakelti rankas, šiek tiek su-
lenkus per alkūnes atidžiai apžiū-
rėti dilbius, žastus, pečius

3. Apžiūrėti užpakalinę kojų 
pusę atsisėdus ir naudojant mažą 
veidroduką, apžiūrėti tarpus tarp 
kojų pirštų, padus

4. Atsistojus prieš didelį vei-
drodį ir naudojant mažą veidro-
dėlį apžiūrėti sprandą, pakelti 
plaukus, kad geriau matytųsi

5. Apžiūrėti nugarą ir sėdme-
nis su veidrodėliu

Ko ieškoti atliekant kūno apžiūrą?

• Nuolat paraudusių odos vietų
• Nuolat šiurkščių odos vietų
• Ilgai būnančių ir negyjančių arba 

atsinaujinančių žaizdelių ir opelių
• Lengvai kraujuojančių odos vie-

tų
• Dėmių, apgamų, kuriuose kinta 

spalva

Pastebėję bet kokius pakitimus, 
nedelsdami apsilankykite pas der-
matologą.

Nepamirškite naudoti apsaugos 
priemonių nuo saulės bei stebėti 
savo kūną, tai gali jums išgelbėti gy-
vybę!

Parengta pagal AT-RISC Alliance, 
skirto organų recipientų švietimui apie 
odos vėžį, medžiagą (www.at-risc.org).

 

PD kabineto kolektyvas: slaugytoja 
Lilija Černevič, sk. ved. dr. Laurynas 
Rimševičius, slaugytoja Jolita Zaukai-
tė, slaugytoja Dalia Garmuvienė, nefro-
logijos vyr. rezidentė Diana LukaševičDr. Laurynas Rimševičius su paciente

Prof. Marius Miglinas, nefrologijos vyr. rezidentė Diana Lukaševič, 
sk. ved. dr. Laurynas Rimševičius
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mas. Tokiems pacientams pakanka 
sveikatos priežiūros įstaigoje ste-
bėjimui apsilankyti vos vieną kartą 
per mėnesį. Deja, šios paslaugos ne-
galime siūlyti visiems mūsų pacien-
tams, kuriems tokia dializės forma 
tinkama, nes šiuo metu Lietuvoje 
ligonių kasos apmoka peritoninės 
dializės procedūrą maždaug 60-iai 
pacientų per metus. Pasaulyje perito-
ninė dializė taikoma 15-20 procentų 
pakaitine inkstų terapija gydomų pa-
cientų, ji pranašesnė prieš hemodia-

lizę kaip pirmo pasirinkimo gydymo 
būdas. Pacientai labai vertina tai, 
jog gydantis peritonine dialize, gali 
ir toliau gyventi įprastą gyvenimą – 
dirbti, mokytis, aktyviai leisti lais-
valaikį. Pacientams netenka apriboti 
savo gyvenimo vien dėl to, kad tris 
dienas per savaitę jie praranda dėl 
gydymo“, – peritoninės dializės pri-
valumus vardina VUL Santariškių 
klinikų Nefrologijos centro Dializių 
skyriaus vedėjas med. dr. Laurynas 
Rimševičius.

Platesnį peritoninės dializės pri-
taikymą apsunkina ir tai, kad iki šiol 
nėra nustatytas šios procedūros įkai-
nis. Šiai dienai Valstybinė ligonių 
kasa perka tik paslaugai reikalingas 
būtiniausias priemones – kateterius, 
tirpalus, magistrales. Specialistai 
neabejoja, kad pacientų, kuriems ga-
lėtų būti taikoma peritoninė dializė, 
Lietuvoje gali būti trigubai daugiau.

Priešdializės mokykla 
LSMUL Kauno klinikose 

Jau antri metai LSMUL Kauno 
klinikų Nefrologijos klinikos De-
toksikacijos skyrius organizuoja 
individualias konsultacijas paci-
entams, kuriems ateityje reikės 
pakaitinės inkstų terapijos – peri-
toninės dializės, hemodializės ar 
inksto transplantacijos.

Skyriaus vadovė profesorė Edi-
ta Žiginskienė teigia, kad mintis 
papildomai konsultuoti žmones, 
kurių glomerulų filtracijos grei-
tis mažesnis negu 30 ml/min (o 
tai reiškia, kad artimoje ateityje 
gali reikėti pakaitinės inkstų te-
rapijos) kilo dėl to, kad gydytojai 
nefrologai pokalbiui gali skirti 
labai nedaug laiko konsultuoja-
miems pacientams poliklinikoje. 
O ką aptarti, paaiškinti tikrai yra. 
Neretai ir patys pacientai ateina 
jau pasiskaitę apie savo ligą, kita 
vertus, kiekvieno kito vizito metu 
kyla naujų klausimų. „Teisingas 
dietos, režimo laikymasis, savalai-
kis lėtinio inkstų nepakankamumo 
komplikacijų radimas ir gydymas 
gali pratęsti laikotarpį iki pakaiti-
nės terapijos pradžios, o kai atei-
na laikas ją pradėti, žmogus, kuris 
reguliariai lankosi pas specialistą,  
būna psichologiškai tam pasiruo-
šęs, taip pat ir jo savijauta nebūna 
labai bloga.  Žinoma, tokios kon-
sultacijos praverstų kiekvienam, 
tačiau, deja, kol kas neturime gali-
mybių,“ – sako profesorė. 

Sergantiesiems lėtine inks-
tų liga, kuriems kyla daugiausiai 
klausimų, kurie labiausiai domisi, 
taip pat tiems, kurie psichologiš-
kai sunkiausiai susitaiko su išgirs-
ta diagnoze ir ateities perspekty-
vomis, ypatingai svarbu išsamūs 
pokalbiai apie tai. Tokie pacientai 
siunčiami pas skyriaus vyresniąją 
slaugytoją – slaugos administrato-
rę Ona Paškevičienę. „Pavyzdžiui, 

matome, kad pacientui geriausiai 
tiktų gydymas peritonine dialize, 
tačiau jis apie ją net girdėjęs nėra, 
bijo savarankiškai atlikti proce-
dūras namuose, kitam sunku ap-
sispręsti tarp dviejų metodų – he-

modializės ir peritoninės dializės“ 
– pasakoja profesorė. Tokiu atveju 
slaugytoja ne tik papasakoja, bet ir 
parodo, kaip šios dializės atlieka-
mos, kokie yra skirtumai. 

Patyrusi slaugytoja, iš pradžių 
susižino paciento tyrimus, būklę, 
atsargiai paklausia apie išsilavi-
nimą ir gyvenimo sąlygas, gretu-
tines ligas, kad galėtų tinkamiau-
siai – „liaudiškai“ – paaiškinti jo 
būklę ir pateikti rekomendacijas. 
Slaugytoja nekalba žmogui dar ne-
įprastais medicininiais terminais. 
Pvz., inkstuose esančius glomeru-
lus vadina „filtriukais“ ir paaiškina 
žmogui, kuo maitindamasis, kaip 
gyvendamas jis gali šiuos „filtriu-
kus“ patausoti ir ilgiau gyventi su 
savais inkstais. 

Ir profesorė, ir slaugytoja vie-
ningai tvirtino, kad pagrindinis to-
kių papildomų konsultacijų tikslas 
– kuo ilgiau išsaugoti liekamąją 
inkstų funkciją. „Tiems, kas klauso 
šių rekomendacijų, tai pavyksta,“ – 
džiaugiasi profesorė. 

Ypatingai meiliai apie savo 
„mokinius“ pasakoja slaugytoja 
Ona Paškevičienė. „Dažniausiai 

Prof. Edita Žiginskienė

Ona Paškevičienė 
Vyresnioji slaugytoja-slaugos 

administratorė
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Teisinė informacija

Nemokamai teikiamos 
gydytojo dietologo 
ambulatorinės paslaugos 

Edita Saukaitytė-Butvilė, 
gyd. dietologė

Nuo šių metų gegužės 1 d. gydy-
tojo dietologo ambulatorinės paslau-
gos yra apmokamos iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
lėšų. Nuo šiol turėdami šeimos gy-
dytojo ar gydytojo specialisto, pvz., 
nefrologo siuntimą, galite registruo-
tis dietologo konsultacijai bet ku-
rioje poliklinikoje, kurioje dirba šis 
specialistas. Kreiptis pas gydytoją 
dietologą galima sergant įvairiomis 
ligomis, kurių išsivystymui, eigai ir 
gydymui svarbi mityba - sergant nu-
tukimu, cukriniu diabetu, įvairiomis 

virškinimo sistemos ligomis, vėžiu, 
esant valgymo sutrikimams, mitybos 
nepakankamumui, po pilvo chirurgi-
nių operacijų ir kt. 

Gydytojo dietologo konsultacijos 
labai rekomenduojamos ir nefrolo-
giniams ligoniams. Sergant lėtiniu 
inkstų nepakankamumu ar atliekant 
dializes mityba yra svarbus gydymo 
ir komplikacijų prevencijos veiks-
nys. Gydytojas dietologas konsul-
tacijos metu įvertins Jūsų mitybos 
būklę, tyrimus, supažindins su drau-
džiamais ir naudingais maisto pro-
duktais, apskaičiuos individualius 
poreikius, pasiūlys alternatyvius pa-
sirinkimus, atsakys į iškilusius klau-
simus, stebės gydymo eigą. 

Pasinaudokite šia galimybe ir 
kreipkitės į gydytoją dietologą, nes 
tinkamai sureguliuotas maitinimasis 
gali ženkliai pagerinti Jūsų savijau-
tą, ligos eigą, kraujo tyrimų rodi-
klius, padėti išvengti komplikacijų.

VLK primena: moterys ir vy-
rai gali nemokamai išsitirti 
dėl vėžio
Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
informacija 

Valstybinė ligonių kasa prie Svei-
katos apsaugos ministerijos (VLK) 
ragina moteris aktyviau dalyvauti 
mūsų šalyje vykdomose prevencinė-
se programose ir pasinaudoti valsty-
bės suteiktomis galimybėmis nemo-
kamai išsitirti dėl gimdos kaklelio, 
krūties ir storosios žarnos vėžio, 
širdies ir kraujagyslių ligų. Pagal 

prevencines programas atliekami 
įvairiausi tyrimai yra kompensuoja-
mi Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo (PSDF) lėšomis, todėl už šias 
paslaugas nereikia mokėti iš savo 
kišenės.

 „Pagal šias prevencines progra-
mas atliekami specialūs tyrimai, ku-
rie padeda dar ankstyvojoje stadijoje 
nustatyti ligą. Svarbu atminti tai, 
kad kuo anksčiau aptinkami pakiti-
mai, tuo lengviau galima juos išgy-
dyti. Be to, profilaktiniai tikrinimai 
būtini, nes pacientai ankstyvoje šių 
ligų fazėje ilgai nejaučia jokių jų 
simptomų“, – tvirtino Daiva Berūkš-
tienė, VLK Paslaugų ekspertizės, 
metodinio vadovavimo ir kontrolės 
skyriaus vedėja. 

„Vyrai mūsų šalyje gali pasinau-

doti prevencinėmis programomis, 
skirtomis kovai su storosios žar-
nos, prostatos vėžiu bei širdies ir 
kraujagyslių ligomis. Atliekami 
specialūs tyrimai, kurie padeda dar 
ankstyvojoje stadijoje nustatyti vėžį, 
kai jį pagydyti yra kur kas daugiau 
galimybių, nei nustačius vėlyvojo-
je stadijoje“, – tvirtino Viačeslavas 
Zaksas, VLK Sveikatos priežiūros 
paslaugų departamento direktorius.

VLK primena, kad norint nemo-
kamai išsitirti pagal šias programas, 
pirmiausia reikėtų kreiptis į savo 
šeimos gydytoją. Nebūtina laukti 
kvietimo pasitikrinti pagal vieną ar 
kitą prevencijos programą – žmogus 
dėl šių tyrimų gali pats kreiptis į šei-
mos gydytoją jam patogiu laiku, iš 
anksto užsiregistravus. 

užtenka poros susitikimų, tačiau 
yra tokių, kurie ateina pas mane 
daug daugiau kartų“. Ji prisimena 
vieną pacientą, kuris jau pradėjęs 
gydymą peritonine dialize ir su-
laukęs kvietimo į transplantaciją, 
pirmiausiai puolė skambinti slau-
gytojai. Per Onos Paškevičienės 
rankas „perėjo“ jau daugiau kaip 
100 priešdializinių pacientų. „Yra 
buvę savaičių, kai gydytojai man 
atsiųsdavo net po 12 ligonių,“ – 
sako slaugytoja. 

Paklausus, kokių žinių trūks-
ta žmonėms, kurių inkstų veikla 
slopsta, ir profesorė, ir slaugytoja 
sako, kad apie dietą. Žmogui sun-

ku suprasti, kodėl tiek daug gerų ir 
sveikų produktų jiems pavojingi. 
„Net ir jaunimas, kuris naudojasi 
internetu, nelabai žino, kaip mai-
tintis,“ – pasakoja O. Paškevičie-
nė. Slaugytojai labai svarbu suži-
noti, ką žmogus labiausiai mėgsta, 
kaip įpratęs maitintis, kad galėtų 
individualiai paaiškinti, ko jam iš 
viso negalima valgyti, ką reikėtų 
griežtai riboti, o ko po truputį su-
valgyti galima. 

Ne mažiau svarbu smulkiai pa-
pasakoti apie visus galimus gy-
dymo būdus – peritoninę dializę, 
hemodializę, inkstų transplantaci-
ją. „Mes žmogui pasakome visus 

pliusus ir minusus, tačiau galutinį 
sprendimą turi priimti jis pats,“ – 
sako slaugytoja. 

Medikės džiaugiasi galimybe 
padėti pacientams kuo ilgiau iš-
saugoti savo inkstų funkciją, pa-
dėti susitaikyti su laukiančiomis 
perspektyvomis ir pasirinkti jiems 
tinkamiausią gydymo būdą. „Atei-
tyje norėtume reguliariai organi-
zuoti paskaitas, praktinius užsiė-
mimus pacientų, sergančių lėtine 
inkstų liga, grupelėms, tikimės, 
kad tai pavyks,“ – sako profesorė. 

Dietologė 
Edita Saukaitytė-Butvilė
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Prevencinė Programa
Kam sKirta 
programa Programos Priemonės

Gimdos kaklelio 
piktybinių navikų 
prevencinių priemonių 
finansavimo programa

Moterims nuo 25 iki 60 
metų

Kartą per 3 metus atliekamas citologinio tepinėlio 
tyrimas. Gavus jo rezultatus gali būti atliekama biopsi-
ja, leidžianti objektyviai patvirtinti arba paneigti ligos 
diagnozę

Atrankinės mamo-
grafinės patikros dėl 
krūties vėžio finansavi-
mo programa

Moterims nuo 50 iki 69 
metų (imtinai)

Kartą per 2 metus atliekamas mamografinis tyrimas. 
Gavus šeimos gydytojo siuntimą atlikti mamografinį tyri-
mą, galima iš anksto užsiregistruoti (atvykus arba telefo-
nu) mamografijos įrenginį turinčioje sveikatos priežiūros 
įstaigoje, atliksiančioje tyrimą. Tyrimo rezultatus praneša 
šeimos gydytojas, gavęs juos iš mamogramas vertinančios 
įstaigos

Asmenų, priskirtinų  
širdies ir kraujagyslių 
ligų didelės rizikos 
grupei, atrankos ir 
prevencijos priemonių 
finansavimo programa

Moterims nuo 50 iki 65 
metų 

Kartą per 1 metus šeimos gydytojas nustato rizikos 
veiksnius ir, jei reikia, sudaro individualų širdies ir krau-
jagyslių ligų prevencijos planą. Jei gydytojas nustato, kad 
širdies ir kraujagyslių ligų tikimybė yra didelė, jis siunčia 
pacientą į specializuotus centrus išsamiau ištirti, o prirei-
kus – skiriamas gydymas. Svarbu žinoti, kad vieną kartą 
per metus nemokamai gali būti nustatoma gliukozės, cho-
lesterolio, trigliceridų koncentracija kraujyje, atliekama 
elektrokardiograma ir kiti tyrimai, parodantys, ar žmogus 
priskirtinas didelės rizikos grupei.

Storosios žarnos 
vėžio ankstyvosios dia-
gnostikos finansavimo 
programa

Asmenims, kurie yra 
50–74 metų amžiaus. Šiuo 
metu programa vykdoma 
septyniose Lietuvos aps-
krityse: Panevėžio, Tau-
ragės, Klaipėdos, Šiaulių, 
Vilniaus, Kauno ir Alytaus 
apskrityje

Kartą per 2 metus pacientui atliekamas slapto krau-
javimo testas. Jei testo atsakymas neigiamas – pacientas 
sveikas, jei atsakymas teigiamas – šeimos gydytojas 
išduos siuntimą pas gydytoją specialistą. Kolonoskopija 
ir, prireikus, biopsija yra būdai objektyviai patvirtinti 
storosios žarnos vėžio diagnozę.

Lietuvoje vykdomos šios prevencinės programos vyrams: 

prevencinė 
programa

Kam sKirta 
programa programos priemonės

Priešinės liaukos 
(prostatos) vėžio anks-
tyvosios diagnostikos 
finansavimo programa

Vyrams nuo 50 iki 75 
metų ir vyrams nuo 45 
metų, jei jų tėvai ar bro-
liai sirgo priešinės liau-
kos vėžiu

Kartą per 2 metus atliekamas kraujo tyrimas, parodantis 
prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentraciją kraujyje. 
Jei PSA kiekis viršija normą, šeimos gydytojas išduoda siun-
timą konsultuotis pas urologą, o šis prireikus atlieka tam tikrą 
tyrimą – priešinės liaukos biopsiją. 

Asmenų, priskirtinų  
širdies ir kraujagyslių 
ligų didelės rizikos 
grupei, atrankos ir 
prevencijos priemonių 
finansavimo programa

Vyrams nuo 40 iki 55 
metų

Kartą per 1 metus šeimos gydytojas nustato rizikos veiks-
nius ir, jei reikia, sudaro individualų širdies ir kraujagyslių 
ligų prevencijos planą. Jei gydytojas nustato, kad širdies ir 
kraujagyslių ligų tikimybė yra didelė, jis siunčia pacientą į 
specializuotus centrus išsamiau ištirti, o prireikus – skiriamas 
gydymas. Svarbu žinoti, kad vieną kartą per metus nemoka-
mai gali būti nustatoma gliukozės, cholesterolio, trigliceridų 
koncentracija kraujyje, atliekama elektrokardiograma ir kiti 
tyrimai, parodantys, ar žmogus priskirtinas didelės rizikos 
grupei.

Storosios žarnos 
vėžio ankstyvosios dia-
gnostikos finansavimo 
programa

Asmenims, kurie yra 
50–74 metų amžiaus. 
Šiuo metu programa vyk-
doma septyniose Lietu-
vos apskrityse: Panevė-
žio, Tauragės, Klaipėdos, 
Šiaulių, Vilniaus, Kauno 
ir Alytaus apskrityje

Kartą per 2 metus pacientui atliekamas slapto kraujavimo 
testas. Jei testo atsakymas neigiamas – pacientas sveikas, jei 
atsakymas teigiamas – šeimos gydytojas išduos siuntimą pas 
gydytoją specialistą. Kolonoskopija ir, prireikus, biopsija yra 
būdai objektyviai patvirtinti storosios žarnos vėžio diagnozę.

Lietuvoje vykdomos šios Prevencinės Programos moterims: 
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Renginiai

„Gyvastiečiai“ aktyviai 
dalyvavo Nacionalinio 
kraujo centro turo per 
Lietuvą renginiuose
Audronė Tutlienė, 
Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 
Vilniaus skyriaus narė

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
nariai aktyviai dalyvavo Nacionalinio 
kraujo centro neatlygintinos kraujo do-
norystės turo renginiuose, vykusiuose 
2015 m. birželio mėn. įvairiuose Lietu-
vos miestuose. 

„Gyvastiečiai“ savo asmeniniais pa-
vyzdžiais švietė visuomenę apie orga-
nų donorystę ir transplantaciją, atsakė į 
rūpimus klausimus, padėjo apsispręsti 
pasirašyti sutikimą donoro kortelei 

gauti, susitiko ir su garsiais žmonėmis 
- renginio ambasadore dainininke Mo-
nika Linkyte, žurnalistu, keliautoju Vy-
taru Radzevičiumi, aktoriumi Martynu 
Vaidotu ir kitais. 

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ na-
riai dalyvavo turo renginiuose Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Jona-
voje, Visagine, Tauragėje, Šiauliuose, 
Marijampolėje, Kėdainiuose, Alytuje.

Jie mielai atsakinėjo į klausimus 

apie organų donorystę. Renginių metu 
norintieji galėjo užpildyti anketą do-
noro kortelei gauti. Kai kam galbūt tai 
yra patogiau už pritarimo donorystei 
užpildymą elektroninių valdžios vartų 
pagalba. 

Dėkojame Nacionaliniam kraujo 
centrui ir Nacionaliniam transplantaci-
jos biurui už galimybę būti šio renginio 
dalimi.

„Gyvasties“ aktyvas 
tobulino savo žinias
Aušra Degutytė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
tarybos narė

Siekiant, kad „Gyvasties“ darbuo-
tojai, aktyvas ir paslaugas regionuo-
se teikiantys asmenys gautų daugiau 
žinių ir įgūdžių dirbant su įvairaus 
amžiaus, išsilavinimo ir socialinės 
padėties neįgaliais žmonėmis, teikiant 
jiems paslaugas, tobulintų savo kvali-
fikaciją, jie buvo siunčiami tobulintis 
į labiausiai jų poreikius atitinkančius 
mokymus. Projektų vykdytojai bei 
paslaugas „Gyvasties“ skyriuose ir 
asocijuotuose organizacijose teikian-
tys asmenys dalyvavo psichologijos, 
vadybos bei kituose jų veiklai aktua-
liuose mokymuose. 

Liepos mėnesį trijų dienų mokymai 
vyko Kauno rajone. Jame dalyvavu-
sios psichologės padėjo suvokti dar-
buotojams kokių savybių, psichologi-
nių ir socialinių įgūdžių jiems trūksta 
dirbant su neįgaliaisiais, taip pat padė-

jo sustiprinti asociacijos bei jos narių 
tarpusavio ryšius, suprasti kiekvieno 
geriausias socialines ir psichologines 
funkcijas komandiniame darbe.

Neįgaliųjų reikalų departamento 
finansuotas projektas labai prisideda 
prie asociacijos aktyvo tobulinimo. 
Kasdieninėje asociacijos veikloje 
dažnai tenka bendrauti su įvairiais 
žmonėmis, todėl labai svarbus psi-
chologijos pagrindų išmanymas. Su 
psichologe Jolanta Dzemedzionkiene 
gilinomės į geresnį savęs pažinimą, 
kaip diskutuojant, bendraujant išreikš-
ti savo individualybę, įžvelgti unika-

lias savo ypatybes, mokėmės stiprinti 
savigarbą, pasitikėjimą savimi. Mums 
aktualiausios temos buvo kaip geriau 
išmokti suprasti kitus, tobulinti ben-
dravimą su mus supančiais žmonė-
mis, kaip atsispirti aplinkinių žmonių 
negatyvių emocijų įtakai, sugebėti 
pasakyti: „NE”. Pasirodo, ne taip yra 
lengva atsakyti „NE“. Tikriausiai dau-
guma iš mūsų stengiamės padėti mūsų 
pagalbos prašantiems, neatsisakome 
pagelbėti, net ir tuomet, kai patys esa-
me tuo metu užimti, turime savo bėdų. 
Kiekvienas gavome „Mandagaus atsi-
sakymo atmintinę“, su kuria mes ga-
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lime mandagiai atsakyti „NE“, aišku 
prieš tai įvertinę, kas iš tiesų mums 
yra svarbu.

Mokymų metu tobulinome pozity-
vaus bendravimo įgūdžius. Tai buvo 
išties įdomu ir naudinga. Juk dažnai 
bendraujant su asociacijos nariais ten-
ka išklausyti neigiamų ir pesimistinių 
pasisakymų. Kad įkvėptume kitiems 
optimizmo, tikėjimo ir vilties, pa-
tys turime būti tarsi „geros nuotaikos 
ambasadoriais“. Daugumai iš mūsų 
buvo nauja, kai išgirdome apie „Aš“ 
kalbą, nes paprastai bendraudami nau-

dojame „Tu“ kalbą. „Aš“ kalboje pir-
miausiai turėtume įvardinti situaciją, 
kuri mums nepatinka, po to pasakyti 
ką jaučiame, ir galiausiai pateikti iš-
vadas, pvz.: „Aš blogai jaučiuosi, kai 
paliekami nešvarūs indai. Būčiau dė-
kinga, jei juos sutvarkytum“. Pripa-
žinkime, skamba visai kitaip, nei „Tu 
ir vėl palikai nešvarius indus“.

Kitą dieną su psichologe Vidute 
Ališauskaite gilinomės į komandinio 
darbo subtilybes, aiškinomės kokios 
savybės padaro komandą gera, ir kas 
būdinga blogai komandai. Gera ko-

manda turi aiškius tikslus, vaidme-
nis, jai būdingas pasitikėjimas kitais, 
lankstumas, kūrybiškumas, vyksta 
efektyvūs susirinkimai. Geroje ko-
mandoje kiekvienas gali rasti savo 
vietą ir realizuoti save, būdamas kūry-
biškas, atsakingas ir lankstus. Kalbant 
apie kūrybiškumą, išsiaiškinome, ko-
kie posakiai slopina geras idėjas. Pa-
sitaiko, kad organizuojant renginius, 
mes savo standartinėmis frazėmis 
kartais tiesiog „užmušame“ kitokias 
idėjas.

Aiškinomės kokiomis savybėmis 
turi pasižymėti geras vadovas. Psicho-
logė Vidutė akcentavo, kad tik ekstre-
maliomis sąlygomis išlenda įvairios 
žmogaus savybės ir galimybės. 

Mokymų metu išgirsta teorija ir at-
liktos praktinės užduotys verčia mus 
tobulėti ir kokybiškiau atlikti savo 
darbus, tinkamiau atstovauti mūsų na-
rius.

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ vyk-
do 2015 m. neįgaliųjų asociacijų vei-
klos rėmimo projektą, kurį finansuoja 
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministe-
rijos.

„Gyvastiečių“ vasara 
„Keružėje“ prie 
Lavyso ežero

Nina Balechova, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
tarybos narė, stovyklos vadovė 

VASARA... puikus metų laikas. 
Tikriausiai visai ne taip svarbu, 
koks tas oras už lango, svarbu kokie 
nauji išgyvenimai tavęs laukia… 

Aukščiausi pareigūnai 
„asmeniškos“ medicinos 
galimybes svarstė Rygoje 

Birželio 29-30 d. Rygoje vyko tarp-
tautinė bendromis Europos pacientų 
forumo, Europos visuomenės sveika-
tos aljanso Europos farmacinės indus-
trijos asociacijų federacijos, Europos 
generinių vaistų asociacijos konferen-
cija „Universali sveikata: investicija 
į sveikatą ir gerovę visiems“, skirta 
Latvijos pirmininkavimui Europos 
Sąjungai. Konferencija rėmėsi pernai 
priimta Vilniaus deklaracija. Į konfe-
renciją buvo pakviesti įvairių Euro-

pos šalių sveikatos apsaugos sistemas 
savo šalyje reprezentuojantys pareigū-
nai, medikai, pacientai, mokslininkai. 
Konferencijoje dalyvavo ir eurokomi-
saras Vytenis Andriukaitis, pernai, bū-
damas sveikatos ministru, reprezenta-
vęs tokią konferenciją Vilniuje. 

 Sveikinimo kalbas sakė Latvijos 
sveikatos ministras Guntis Belevičs, 
Lietuvos sveikatos apsaugos vicemi-
nistrė Laimutė Vaidelienė, Europos 
pacientų forumo pirmininkas Ander-
sas Olauson, Europos Komisijos atsto-
vas dr. Robertas Rys, Pasaulinės svei-
katos organizacijos atstovas Hansas 
Kluge ir kiti atsakingi asmenys. 

Konferencija buvo skirta „suas-
menintai“ medicinai, individualiam 
gydymui bei tikslingam, konkretiems 
pacientams skirtiems vaistams.
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O mes, save vadinantys „gyvastie-
čiais“, dėka dalinės paramos iš Soci-
alinės apsaugos ir darbo ministerijos 
Neįgaliųjų reikalų departamento, jau 
įgyvendinome taip pamėgtą savaran-
kiškumą ugdančią stovyklą ir aktyvų 
renginį – plaukimą baidarėmis. O 
dabar truputį daugiau apie kiekvie-
ną iš šių veiklų, kad tie, kas negalėjo 
dalyvauti – sužinotų, na, o tikrieji 
įvykių dalyviai – prisimintų. 

Dar gerokai iš anksto teikiant pro-
jektą, rengėjai buvo numatę regioną, 
kuriame vykdysime veiklą. Buvo 
pasirinkta Dzūkija – juk tai puikūs 
pušynai, gražūs ežerai, upės ir šal-
tiniai bei vietinių gyventojų svetin-
gumas. Tą dzūkų bruožą patyrėme 
„savo kailiu“, nes jau ne pirmus me-
tus stovyklos yra rengiamos būtent 
šioje vietovėje.

Taigi trumpai prisiminkime tas 
liepos dienas.

Plaukimas baidarėmis. Tai ne tik 
aktyvus poilsis, bet ir galimybė pa-
tikrinti jau turimus savarankiškumo 
įgūdžius, sugebėjimus rūpintis ne 
tik savimi, o ir kitais. Išmokstama 
vertinti įvairias, staiga iškylančias 

situacijas, jų riziką, paprašyti pa-
galbos, atvirai reikšti savo vidines 
emocijas, pradėti labiau pasitikė-
ti šalia esančiais, likimo suvestais 
žmonėmis. 

Į plaukimą baidarėmis susiren-
ka žmonės, kurie mėgsta riziką bei 
azartą, romantiką ir dvasinę relak-
saciją, kurie dar nepamiršo ir ilgisi 
pasisėdėjimų prie laužo su dainomis 
bei prisvilusios košės skonio. Šiais 
metais, viena gražiausių ir įdomiau-
sių Dzūkijos upių – Ūla, plaukė 10 
„Gyvasties“ baidarių. Kaip ir praei-
tais metais, mūsų žmonėms į pagal-
bą ateina jų artimieji, kurie savano-
riškai prižiūri pacientus.

O dar viena „gyvastiečių“ gru-
pė susirinko iš skirtingų Lietuvos 
vietovių ir asociacijos skyrių į sa-
varankiškumo ugdymo stovyklą. 
Stovyklos tema buvo „Dieta ir akty-
vumas“ ir visi susirinkusieji laikėsi 
stovyklos idėjos. Vieta buvo nuos-
tabiai graži, prie pat didelis, smėlė-
tu dugnu Lavyso ežeras, ošiančios 
pušys ir grynas oras. Per tris dienas 
vykusią stovyklą mes suspėjome su-
sipažinti, pasidalinti savo mintimis, 

džiaugsmais ir sunkumais, išklausė-
me gydytojos nefrologės, dirbančios 
ir Santariškių klinikoje, ir Diaverum 
klinikoje Danutės Keinaitės. Esame 
labai dėkingi visiems mūsų medi-
kams, kurie atvyksta su paskaitom 
ir dalijasi savo žiniomis. Gydytojos 
Danutės paskaita apie naujas mity-
bos tendencijas ir kaip tai tiktų žmo-
nėms po transplantacijų, žmonėms 
su hemodializėm sukėlė įdomią 
diskusiją. Dvi akademinės valandos 
prabėgo nepastebimai greitai – pas-
kaita gryname ore, pušų apsuptyje, 
su išvirta ant laužo žolelių arbata – 
puikus būdas diskutuoti įvairiomis 
temomis. Be paskaitos stovykloje 
vyko linksma skautų spartakiada, 
kurią atidarė „svečiai iš senovės 
Graikijos“ - nusileidę iš Olimpo 
Dzeusas, Prometėjas ir Afroditė. No-
rintiems buvo suorganizuota ekskur-
sija į Merkinės piramidę bei prie žy-
maus Dzūkijos šaltinio „Ūlos akis“.

Įspūdžiai, kuriuos užfiksavo Leo-
nas Gylys ir Audronė Tutlienė nuo-
traukose pasako daugiau nei įvykio 
aprašymas.
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Ką veikia pajūry močiutės?
Aušra Degutytė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
tarybos narė

Kaip ir kiekvienais metais, taip 
ir šiais „Gyvasties“ vaikai rinkosi 
į stovyklą Šventojoje. Šiose sava-
rankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 
stovyklose reikalingų įgūdžių ir ži-
nių įgyja ne tik negalią turintys vai-
kai, bet ir jų tėvai ar artimieji, kurie 
taip ima suvokti, kas svarbu tokiam 
vaikui.

Pirmą kartą stovykloje dalyvavo 
4 močiutės atlydėjusios savo anū-
kus. Ir pirmą kartą dalyvavo tokia 
vyriška kompanija Tadas, Motiejus, 
Adomas, Domas ir Deividas. Visos 
močiutės noriai su anūkais dalyva-
vo visuose užsiėmimuose. Joms tai 
buvo tarsi savotiška pramoga, džiau-
gėsi galėjusios pavaduoti dirbančius 
savo vaikus.

Šiais metais vykusioje stovyklo-
je su vaikais ir jų artimaisiais dirbo 
psichologė Raimonda Kasperavičie-
nė iš Klaipėdos. Užsiėmimo metu 

užrištomis akimis piešėme jausmus 
savo artimam žmogui su jo pagalba. 
Buvimas kartu, visiškas atsidavimas 
kito valiai ir pasitikėjimas tuo, ką jis 
daro, daugumai dalyvių buvo tikras 
atradimas. Įdomiausia, kad porų pie-
šiniuose atsispindėjo panašios spal-
vos, simboliai, tematika, nors niekas 
nematė, ką piešė kiti. Tai rodė jų 
bendrumą bei stiprų ryšį.

Suaugusiems skirtame užsiėmi-
me visiems teko iš naujo išgyventi 
ir patirti tai, kas seniai pamiršta, 
apie ką dauguma stengiasi negalvo-

ti. Sukilusios stiprios emocijos nuo 
nusivylimo iki pakilimo, ašaros pa-
dėjo geriau susivokti savyje, supras-
ti, kas gauta iš tėvų, net protėvių, o 
svarbiausia – kas duodama vaikams. 
Negalią turinčius vaikus auginantys 
tėvai dažnai gyvena šiuo momen-
tu, šia akimirka, bijodami „žengti 
didesnį žingsnį per gyvenimą“. Jie 
retai galvoja apie save. Tai labai iš-
ryškėjo per susitikimus.

Tradicinis saulės palydėjimas šį 
kartą buvo kitoks. Vaikai, kartu su 
tėveliais ar močiutėmis šį kartą pa-
jūry atidarė savo teatrą. Prieš keletą 
dienų gavę savo roles visi pasireiš-
kė paskutinį vakarą. Vaikams buvo 
smagu vaidinti patiems kartu su tė-
veliais. Ir kaip gi gali būti kitaip, kai 
tėtis tampa balerina, viena močiutė 
– vabalu, kita – barsuku, mama – 
zuikeliu.

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 
vykdo 2015 m. neįgaliųjų asociacijų 
veiklos rėmimo projektą, kurį finan-
suoja Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos.

„Gyvasties“ stovykla Dzūkijoje

Vienas iš stovyklos dalyvių Sigitas Leimontas net dainą 
sukūrė, skirtą nuostabiai Dzūkijos gamtai ir puikiai 
suorganizuotai stovyklai.

Man gražiausios tos sodybos prie Lavyso vandenų,
Kur miškuose pilna grybų, voveraičių ir genių.
Dzūkija, Dzūkija, baravykų puošmena.
Čia miške Keružė stovi, „gyvastiečiai“ apsistojo,
Jie skautuos ir sportuos, gerų prizų iškovos.
Dzūkija, Dzūkija, yra gražiausia girioje,
Dzūkija, Dzūkija baravykų puošmena.
Su baidarėmis išplauksim, Ūlą, Merkį mes įveiksim,
Su daina per Grūdą plauksim, mugalėsime tikrai.
Oi dzūki, dzūki, ramta drylia oi lia lia
Oi dzūki, dzūki, dzūki, ramta drylia oi lia lia.

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ vykdo 2015 m. neįgaliųjų aso-
ciacijų veiklos rėmimo projektą, kurį finansuoja Neįgaliųjų reika-
lų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
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Atsiliepimas – komentaras su 
„Gyvasties” draugijos nariais 

Raimonda Kasperavičienė, 
Egzistencinės krypties psichologė 

 
Tam, kad atskleisčiau savo susitiki-

mo patyrimą su draugijos „Gyvastis” 
nariais norisi trumpam stabtelėti ties 
pačiu žodžiu gyvastis. Regis, šis žo-
dis gana retai girdimas – ausis labiau 
įpratus prie tokio įprastesnio termino 
kaip gyvybė... Gyvybė reiškia būti 
gyvu – daug išmonės tam suprasti 
tarsi ir nereikia. O gyvastis? Sklandė 
prieš mūsų susitikimą mintyse klau-

simas: ir kodėl būtent toks draugijos 
pavadinimas?... Tenka prisipažinti, 
kad terminui gyvastis suprasti mano 
turimų lietuvių kalbos žinių resursų 
nepakako, tad pasidomėjau kitų tautų 
vertimais, ir štai rusų kalba atskubėjo 
į pagalbą, taikliausiai apibūdindama 
šio žodžio reikšmę bei esmę, o ir su-
sitikimo metu su „Gyvasties” draugi-
jos nariais patirtą betarpiško ir artimo 
bendravimo džiaugsmą, kokį gali su-
teikti tik gyvasties kupini vaikai, jų 
mamytės, tėveliai, močiutės. Gyvastis 
rusų kalboje жизнеспособность, kas 
reiškia verčiant šį žodžių junginį – ge-
bėjimas, talentas būti gyvu. Klausi-

mai, aiškinantis, regis, tokias papras-
tas sąvokas, vis dar nepalieka manęs 
ramybėje: ką reiškia būti gyvu?... Ar 
tai, kad mes gyvi, visi turime gyvastį? 
Pati sau drąsiai atsakau, NE! Gebėji-
mas būti gyvu reiškia gebėjimą būti. 
Būti tuo, kuo esi, būti savimi. Mūsų 
susitikimas toks ir buvo, autentiškas, 
kupinas gyvasties: gyvo vaikų kle-
gesio, nuoširdaus smalsumo, širdį 
tyru jautrumu suvirpinančios meilės, 
su prabėgom tyliu, tarsi vėjyje besi-
plaikstančiu pušų šakose nerimo šešė-
liu. Ir, svarbiausia, kupinu bendravi-
mo gyvasties – tarpusavio ryšio, kaip 
aš vadinu –Tikrojo susitikimo...

Ačiū, kad mums rašote

Geros idėjos nelieka nepa-
stebėtos „B.Braun Avitum“ 
dializės klinikose
Vilma Bruzgienė, 
„B.Braun Avitum“ Vilniaus Žolyno 
dializės klinikos slaugytoja

Vieną dieną dializės metu su pa-
cientais išsikalbėjome apie Trakus, 
kibinus ir apie tai, kaip gera vasaros 
metu trumpam ištrūkti į gamtą, pasi-
būti tarp bendraminčių, pabendrauti, 
pasidairyti po istorines vietas ir pa-
miršti savo rūpesčius. Mes, dializės 
slaugytojos, su pacientais per ilgus 
metus susigyvename ir atrandame 
bendrų temų pokalbiams. Mūsų min-
tims pritarė „B.Braun Avitum“ diali-
zės klinikų tinklo direktorė Rasa Nar-
kienė. Paskelbus apie organizuojamą 
išvyką, „B.Braun Avitum“ Vilniaus 
Žolyno dializės klinikoje, idėją palai-
kė ir „B.Braun Avitum“ Vilniaus Laz-
dynų dializės klinkos vyr. nefrologė 
Diana Sungailienė, kurios nuomone 
gera pacientų nuotaika turi įtakos ir 
jų fizinei savijautai. Trumpos iškylos 
ir bendravimas nenuvargina, nereikia 

keisti įprasto dializės režimo, o įspū-
džiai lieka ilgam. „B.Braun“ dializės 
tinklas nebe pirmą kartą padeda or-
ganizuoti savo klinikos pacientų ke-
liones. Ir šį kartą buvo pasirūpinta or-
ganizaciniais iškylos reikalais. Todėl 
vieną gražią birželio dieną išvykome 
į edukacinę kelionę į Trakus. 

Lydimi gidės Linos aplankėme 
ežerų apsuptą Trakų pilį bei Trakų 
senamiestį su išlikusiais karaimų na-
mais, užsukome į „Senają Kibininę“ 
pasimokyti gaminti tradicinius karai-
mų kibinus. Kočiojom tešlą, lipdėm 
ir pridarėm gražiausių kibinų, kurie 
iškeliavo į krosnį. Tarp savęs atra-
dome tokių šeimininkių, kurios nu-
stebino ir visko mačiusius kibininės 
meistrus. Pasivaišinę savo pagamin-
tais kibinais ir gavę pažymėjimus, 
kad mokam juos gaminti, vykome 
link Užutrakio dvaro. Dvare mus pa-
sitiko gidas Povilas. Išgirdome daug 

gražių istorijų, kas dvare gyveno ir 
vyko anksčiau. Užutrakio dvaras ir 
parkas yra ant Galvės ežero kranto. 
Dvaro sodybą sudaro rūmai, parkas 
ir jame esantys pagalbiniai pastatai. 
Šį ansamblį sukūrė grafas Juozapas 
Tiškevičius su žmona Jadvyga, o 
įgyvendino lenkų architektas Juzefas 
Husas. Dabar Užutrakio dvare vyksta 
įvairūs renginiai, muzikos vakarai. 
Vienoje iš salių stovi fortepijonas, 
Povilas paklausė ar yra grojančių? 
Jolanta Maciejevska mums pagrojo 
Oginskio „Polonezą“. Netoli dvaro 
stūkso kalva, išpuošta medinėmis 
angelų skulptūromis. Ji praminta An-
gelų kalva. Trumpam stabtelėję prie 
kalvos pasukome link namų, nes kai 
kam iš keliauninkų dar reikėjo spėti į 
dializės procedūrą. 

„Gražus oras, nesunki, turininga 
kelionė mus pradžiugino, gidai lei-
do į, atrodytų, žinomus dalykus pa-
žvelgti giliau. Beje, Kibininės meis-
trai tikrųjų karaimų kibinų recepto 
taip ir neišdavė.“ – sakė ilgametė 
Vilniaus „B.Braun Avitum“ dializės 
klinikos pacientė Danuta Višnevic-
kienė. 

Grįžome puikios nuotaikos ir pil-
ni įspūdžių. Dabar planuojame kitą 
iškylą.

„Gyvastis” suteikė sparnus
Danguolė Burzdžiuvienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
Vilniaus skyriaus narė

Esu Danguolė iš Mažeikių, 42 metų, 
Asociacijos „Gyvastis“ Vilniaus sky-
riaus narė. Močiutė dviejų anūkėlių –
puiki proga pasigirti! 

Kai man buvo diagnozuotas glo-
merulonefritas, visiškai nekreipiau 
į tai dėmesio, buvau 15 metų ir liga 

neatrodė tokia baisi. Nerūpestinga pa-
auglystė... Apie tokią ligą visiškai nie-
ko iki tos dienos nežinojau. Laikantis 
gydytojų rekomendacijų - reguliuoti 
mitybą, man pavyko ligą pristabdyti 
20-čiai metų.

Tačiau 2009 m. pavasarį liga parodė 
savo aštrius nagus... Buvau darbinga, 
sveika, kaip atrodė, moteris, bet staiga 
atsirado didelis nuovargis - nebetu-
rėjau visiškai jėgų, pykino, kamavo 
beprotiškas kosulys. Nuvykus pas šei-
mos gydytoją, tuoj pat gavau siuntimą 
guldyti į skyrių. Iki tokio ūmaus susir-
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gimo jaučiausi visiškai sveika ir jo-
kių ligos požymių nejutau. O tą dieną 
mano kreatininas jau buvo 800 pmol/l. 
Buvo diagnozuota galutinės stadijos 
lėtinė inkstų liga. Tai vedė tik prie vie-
no - buvo reikalinga inkstų pakaitinė 
terapija – hemodializė. 

Maniau - viskas! Pačiu sunkiausiu 
momentu atrodė, kad laikas sustojo: 
operacijos, kateteriai, fistulės forma-
vimai, daktarų balti chalatai... Tačiau, 
kaip greitai dabar bėga laikas!!! Tad 
jau daugiau nei šešeri metai man yra 
atliekamos hemodializės ir jau pen-
keri metai, kai laukiu skambučio, kad 
GAL galiu tikėtis gauti donoro inkstą. 
Per tuos 5 metus, kai esu recipientė, su 
šia viltimi skubėjau į Vilniaus ir Kau-
no klinikas jau penkis kartus. Deja, vis 
grįžtu be inkstuko... Turbūt dar ne man 
skirtasis, - taip kaskart raminu save, 
nei sekundei neprarandu vilties, bet ir 

vėl grįžtu į hemodializę prižiūrinčio 
personalo globą.

Hemodializės man yra atliekamos 
Mažeikiuose, privačiame UAB „Dia-
limedos“ centre. Hemodializės yra 
atliekamos kokybiškai, po jų jaučiuosi 
dažniausiai gerai. Dializės metu (man 
jos vyksta 4 val. triskart per savaitę) 
bendraujame su likimo draugais, žiū-
rime per televizorių mėgstamas laidas, 
labai šiltai bendraujame su personalu. 
Nuostabus med. sesučių ir gydytojų 
personalas tapo lyg antra šeima. 

Yra toks senas posakis: jei durys už-
sidaro - atsiveria langas! Nuo tos die-
nos, kai buvo pradėtos hemodializės, 
nebegalėjau dirbti. Atsirado daugiau 
laisvo laiko. Į mano rankas pateko ke-
letas žurnalų „NefroInfo“, pavarčiau 
– taip ir sužinojau apie ,,Gyvastį“ ir 
nebenustygau vietoje. Jau penkeri me-
tai kaip esu šios organizacijos narė. 

Labai džiaugiuosi: čia sutikau daug 
mielų žmonių, esame visi vienodo ar 
panašaus likimo, turime apie ką pa-
kalbėti, ir ką nuveikti. Labai raginu ir 
savo likimo draugus iš Mažeikių bei 
kitų miestų, kad dalyvautume kartu 
„Gyvasties“ organizuojamuose rengi-
niuose, konferencijose, mokymuose ir 
stovyklose... Net negalėjau tikėtis, kad 
jų dėka sužinosiu tiek daug apie savo 
ligą, kurią reikia pažinoti iki „kaulų 
smegenų“, nes tada ji ne tokia baisi! 
Labai daug sužinojau apie donorystę, 
kuria anksčiau, pripažįstu, net nesi-
domėjau! Susitikimai su profesoriais, 
docentais, medikais ne tik padeda įsi-
klausyti į savo ligą, bet ir įkvepia vil-
ties ir tikėjimo.

Išgyventa patirtimi ir žiniomis pa-
sidaliname ir su kitais „Gyvasties“ 
nariais. Tad įsisukus į organizacijos 
sūkurį, lengviau su šia liga ir gyventi.

Kauno „gyvastiečiai“ nori 
geriau pažinti savo kraštą 
Nina Balechova, 
KKNLD „Kauno Gyvastis” narė

Kauno „gyvastiečių“ noras pažin-
ti savo šalį – tai įdomių ir pažintinių 
ekskursijų ciklas, kuris prasidėjo dar 
praeitais metais. Šio ciklo metu mes 
jau aplankėme Raudondvario dvaro 
rūmus, kurie yra minimi nuo 1615 m., 
ir Juozo Liekio sodyboje atidarytą 
Tradicinių amatų centrą, ir Kernavę, 
visiems žinomą kaip pirmąją Lie-
tuvos sostinę bei garsėjančią savo 
piliakalniais, ir keliavome senuoju 
Panemunės keliu pasižvalgydami  
po Panemunės pilis. Uždarydami 
Lietuvos pažinimo sezoną pasiplau-
kiojome po Kauno marias – didžiau-
sią dirbtinį vandens telkinį Lietuvoje. 
Marių ilgis yra apie 80 km., bendras 
pakrančių ilgis – 200 km., didžiau-
sias gylis – 24, 6 m. ir tvenkinyje yra 
sukaupta apie 460 mln. m³ vandens.

Šiais metais kauniečių noras pa-
žinti mylimą šalį nei kiek nesuma-
žėjo. 

Jau esame aplankę Žemaitijos sos-
tinę – Telšius, kuriuos pagal legendą 
įkūrė milžinas ar didvyris Džiugas 
(Telšys), lietuvių kovų su kryžiuo-
čiais laikais esą gyvenęs ant netoli 
Telšių esančio Džiugo kalno. Taip 
pat pabuvojome Vilkijos miestelyje.

Kadangi ekskursijoje po Vilkiją 
teko dalyvauti asmeniškai, tai ir pa-
pasakoti apie šią kauniečių išvyką 
galiu išsamiau. Vilkija – visai nedi-
delis miestelis Kauno rajone.

Ekskursiją pradėjome susitikę prie 
gražiosios Kauno pilies ir susėdę į 

„geležinius arklius“ kolona išvyko-
me link naujų įspūdžių. Oras nuos-
tabus, gana karštas, jog jautiesi lyg 
būtum Egipte. Pirma mūsų užduotis 
buvo užlipti į apžvalgos aikštelę, nuo 
kurios matosi Nemunas visame savo 
gražume ir padaryti bendrą nuotrau-
ką. Užlipome ir nusifotografavome 
beveik visi 25 ekskursijos dalyviai. 
Taigi pirmąją užduotį įvykdėme. 
Kitas etapas – kėlimasis per Nemu-

ną. Kėlėmės per upę ne dėl to, kad 
mums reikėjo pasiekti kitą krantą, o 
dėl to, jog keltas „Vilkynė“ yra vie-
nintelis per Nemuno upę keliantis 
keltas Lietuvoje. Ši atrakcija tru-
putį panaši į pasivažinėjimą Kauno 
funikulieriais. Tikriausiai daugelis 
net negirdėjo apie tokią transporto 
priemonę. Vilkijos miestelyje lan-
kėmės pas „raganą“ Brigitą. Pakliu-
vome į tikrą burtininkės aplinką su 
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Dializuojamojo paciento 
kortelės „Diaverum“ 
Nina Balechova, 
Kauno „Diaverum“ 
klinikos pacientė 

Tikriausiai visų „Diaverum“ kli-
nikų pacientai yra girdėję apie šios 
klinikos vestus mokymus, skirtus 
dializuojamiems pacientams. Mo-
kymai buvo seminaro pavidalo, kai 
su pacientais neformalioje aplinkoje 
buvo nagrinėjamos aktualios temos, 
susijusios su dializėmis – apie mi-
tybos ypatumus, arterijos-veninės 
jungties (fistulės) priežiūrą, diali-
zuojamo žmogaus gerą savijautą įta-
kojančius rodiklius. Į šias paskaitas 
buvo kviečiami ne tik „Diaverum“ 
pacientai, bet ir pacientai iš kitų 
dializės centrų. Labai įdomus mo-
kymų būdas – elektroninis, kuris yra 
prieinamas tik „Diaverum“ klinikų 
pacientams. Šis produktas yra sukur-
tas „Diaverum Global“ (pasaulinės) 

kompanijos specialistų. Tai vaiz-
dinė medžiaga apie inkstų veiklos 
IV–V  laipsnio nepakankamumą: jo 
išsivystymo pagrindines priežastis, 
galimus gydymo būdus, pagrindi-
nius svarbius mitybos ypatumus. 
Džiaugiuosi, kad ši įdomi, vaizdinė, 
lengvai suprantama ir labai naudin-
ga medžiaga buvo išversta į lietuvių 
kalbą ir tapo prieinama Lietuvos 
Diaverum klinikos pacientams.

Bet tai dar ne viskas. Viename iš 
seminarų vienas dalyvis užsiminė, 
jog būtų neblogai turėti dializuoja-
mojo paciento kortelę, panašiai, kaip 

turi diabetu sergantys žmonės, kad 
jei kas nors gatvėje nutiktų, tai radus 
šią kortelę medikai žinotų, jog esi 
dializuojamas. Šios informacijos tu-
rėjimas yra labai aktualus suteikiant 
pirmąją pagalbą, taip pat skiriant to-
limesnį gydymą. 

Nepraėjus ir keturiems mėne-
siams „Diaverum Lietuva“ klinikos 
pacientai jau gavo į rankas savo, dia-
lizuojamojo paciento korteles. Joje 
yra nurodyta svarbi informacija apie 
konkretų žmogų (artimųjų tel. nume-
ris, dializės centro, kuriame diali-
zuojasi, tel. numeris, neįgaliojo pa-
žymėjimo numeris, priminimas apie 
arterinę-veninę jungtį, vartojamus 
preparatus skystinančius kraują). 
Šios kortelės dydis yra optimalus, 
ji patogiai telpa į piniginės skyrelį, 
taip pat ir į mobilaus telefono dėklą. 
O tai reiškia, kad ji visada bus su 
manimi, nes jei be piniginės dar ir 
išeini iš namų, tai be mobiliojo te-
lefono - nei žingsnio. Turėdama šią 
kortelę ir aš jaučiuosi saugesnė, ir 
mano artimieji.

„naminukais“ ir „nameliu ant vištos 
kojelės“, sužinojome apie raidžių ir 
jų derinių magiją bei įtaką žmogaus 
likimui. Miestelyje dar užėjome ir į 
lietuvybės puoselėtojų brolių Anta-
no ir Jono Juškų muziejų, kurie yra 
užrašę apie 7000 dainų ir apie 2000 
melodijų iš Vilkijos, Alsėdžių, Ve-
liuonos ir Pušaloto apylinkių, aprašė 
veliuoniškių ir pušalotiečių vestuvių 

apeigas. Svarbiausius užrašus paskelbė 
knygose. 1863 m. išleido elemento-
rių „Abecela“, kuriame vietoje len-
kiškų „sz“ ir „cz“ vartojo „š“ ir „č“. 
1853¬–1854 m. parašė apie 7000 žo-
džių lenkų – lietuvių žodyną, ir tai 
tik keletas jų darbų. Na, o mes pil-
ni emocijų, įspūdžių ir naujų žinių 
palepinome save pietumis gamtoje, 
senojo sodo pavėsyje ir vėl susė-

dę į savo „arklius“ patraukėme link 
namų.

Pabaigai noriu padėkoti už idėją 
ir išvykos organizavimą Aušrai su 
Žydrūnu, mūsų draugijos pirmininkei 
Irmai Juodienei už galimybę nuolat 
visiems kartu susirinkti, pabendrauti 
ir pakeliauti bei už skanius saslykus 
šios dienos piknikui.

Vilniečiai psichosocialinėj 
stovykloj Ignalinoje
Laima Švaronaitė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
Vilniaus skyriaus narė

Kaip jau tampa įprasta atėjus va-
sarai Vilniaus „gyvastiečiai“ labai 
daug ką veikia – ši vasara buvo ne 
išimtis. Liepos 28-30 dienomis da-
lyvavome psichosocialinėj stovykloj 
Ignalinoje kaimo turizmo sodyboje 
„Saulėtekis“. Atvažiavus mus pasi-
tiko labai šilti ir malonūs žmonės – 
sodybos šeimininkai. Kambariai, ku-
riuose apsistojom taip pat nenuvylė, 
buvo labai jaukūs ir patogūs. Taip pat 
buvo labai malonu, kad vos tik atva-
žiavus mes iškart buvom pavaišinti 
skaniais pietumis – agurkine sriuba. 
Kai įsikūrėm sodybos šeimininkai 
mus nuvežė į Vilkakalnio apžvalgos 
bokštą iškylantį į 26 m. aukštį, nuo 
kurio atsiveria gražiosios Ignalinos 

apylinkės.
Tačiau tuo mūsų įspūdinga diena 

nesibaigė. Popiet pas mus atvažiavo 
psichologė. Po vakarienės psichologė 
mums davė kelias užduotis. Pasku-
tinioji buvo ypač linksma. Reikėjo 
bendrai po vieną žodį kurti istoriją. 
Buvo labai juokinga, nes išėjo viso-
kių dalykų, kaip pavyzdžiui radioak-
tyvus gaidys skrendantis į kosmosą. 
Juokinga prisiminus. Taip nepas-
tebimai ta diena mums užsitęsė iki 
pat pusės 2 nakties, bet taip jau būna 
esant geroje kompanijoje.

Vėliau dar turėjom kelis užsiėmi-
mus su psichologe, kurių metu mokė-
mės vienas kito klausytis ir bendra-

darbiauti. Vienoje iš užduočių reikėjo 
iš keliolikos lapų popieriaus be klijų 
ir žirklių pastatyti pilį. Visi buvo la-
bai kūrybingi. Nors dirbom grupelė-
se, bet visas pilis siejo vienas bendras 
bruožas – visos pilys buvo iš senovės 
XVI–XVII a. Tai tik dar kartą įrodo, 
kokie mes esam panašūs. Prieš išva-
žiuodami dar nuvykom prie Ignalinos 
sveikatingumo tako „Basom kojom“, 
tai takas sudarytas iš skirtingo dydžio 
akmenukų. Labai puikus masažas pė-
doms. Taip ir baigėsi mūsų stovykla. 
Buvo nuostabiai praleistas laikas tarp 
puikių žmonių visus rūpesčius pali-
kus Vilniuje. Toks atsipalaidavimas 
yra reikalingas kiekvienam žmogui. 
Ačiū kaimo turizmo sodybos „Sau-
lėtekis“ šeimininkams už jaukų priė-
mimą ir už pagalbą, kai jos reikėjo, o 
taip pat ačiū Elonai Rutkauskienei už 
suorganizuotą tokią stovyklą. Buvo 
puiku! 

Projektą finansavo Vilniaus mies-
to savivaldybės Sveikatos apsaugos 
skyrius.
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Vasaros palydos
Rima Petrolienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
Klaipėdos skyriaus narė

Klaipėdos skyrius rugpjūčio 22 d. 
organizavo stovyklą Palangoje. Dalį 
lėšų pagal projektą skyrė Klaipėdos 
miesto savivaldybė, kita dalimi prisi-
dėjo Klaipėdos skyrius.

Stovykloje dalyvavo 10 žmonių. 
Paskutinės vasaros dienos pasitai-
kė labai šiltos, tad vaikštinėjome po 
miestą, vakarais ant tilto palydėdavo-
me saulutę, lankėmės Gintaro muzie-
juje, pėstute dalyvavome ekskursijo-
je po Palangą, kuri truko apie 2 val. 
Sužinojome pastatų, gatvių istorijas, 
mecenatų grafų Tiškevičių gyvenimo 
detales, važiavome į visiems žinomą 
HBH kavinę, vaikščiojome po jos te-
ritorijai priklausantį parką, kuriame 
pilna įvairių drožinių, skulptūrėlių. 
Kelias dienas turėjome užsiėmimus su 
psichologe, jų metu giliau pažinome 
save ir draugus. Kiekvienam iš mūsų 
buvo pateiktos išvados, ką reikėtų 
patobulinti, išsiugdyti savyje, ko at-
sisakyti. Gyvenome labai draugiškai, 
tiesiog džiaugėmės savo „komanda“, 
todėl visur mus lydėjo gera nuotaika, 
juokas, tarpusavio supratimas. Par-
sivežėme glėbį gerų įspūdžių, todėl 
pagerėjo savijauta, sunkesnės mintys 

apie mūsų ligą bent jau per tą laiką pa-
sitraukė nuošalin.

Rugpjūčio 30 d. pilnas autobusiukas 
- 17 žmonių nusprendėme pakeliauti 
po Plungės rajoną. Rinkomės anksti, 
kad greičiau išsibudintume pradėjome 
kelionę nuo Rietavo miškuose Lopai-
čių piliakalniu tekančio Švento šalti-
nio apžiūros. Diena pasitaikė graži, 
stovint ant piliakalnio viršaus atsivė-
rė puikūs apylinkės vaizdai. Šaltinio 
vanduo truputėlį praplovė mieguistas 
akis, sėmėme jį rieškutėmis, kas turėjo 
talpas, parvežė jo dar ir namiškiams, 
skonis tikrai skyrėsi nuo mums įpras-
to, buvo tyras ir šaltas. Vėliau važia-
vome į Rietavo kavinukę. Žemaitijos 
dailės muziejuje gidė  supažindino 
su Oginskių dvaro istorija, dar turė-

jome laiko pasivaikščioti po didžiulį 
sodą ir toliau keliavome į Žemaitės 
sodybą, kurioje rašytoja praleido savo 
vaikystę ir ją paliko būdama 12 metų. 
Muziejaus darbuotojai paruošė mums 
žemaitiškus pietus, po kurių tęsėme 
ekskursiją apžiūrinėdami sodybos sta-
tinius ir juose esančias ekspozicijas. 
Vėliau užsukome į Kadagyną pasigro-
žėti mišku iš apžvalgos bokštelio. Grį-
žome namo vakare, pilni naujų žinių, 
geros nuotaikos, pailsėję, pabendravę 
mums rūpimais sveikatos klausimais. 
Taip klaipėdiškiai palydėjo vasarą.

Dalinis finansavimas iš Klaipėdos 
m. savivaldybės Visuomenės sveika-
tos rėmimo programos lėšų.

Pilna įspūdžių ir pakilios 
nuotaikos vilniečių vasara
Laima Švaronaitė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
Vilniaus skyriaus narė

Vilniečiai pradėję vasaros ekskur-
sijas pirmiausia nuvažiavo į Palūšę. 
Gidas mums pasakojo apie Ignalinos 
apylinkes kalbėdamas per garsiakal-
bį, kai važiavo kartu su mumis au-
tobusiuke. Važiuojam pro ežerą – jis 
iškart pasako, koks tai ežeras ir pa-
pasakoja kokią istoriją su tuo ežeru. 
Buvo labai įdomu. Pačioje Palūšėje 
aplankėm koplyčią, kuri anksčiau 
buvo pavaizduota ant 1 Lt bankno-
to. Gidas paminėjo įdomų faktą apie 
ją: seniau ši koplyčia buvo pastaty-
ta be vinių. Sunku suvokt, kaip tai 
įmanoma. Taip pat aplankėm pil-
kapio ekspoziciją – senovės baltų 
laidojimo vietą. Vaizdas buvo įspū-
dingas – įėjus matėsi tikri žmogaus 
griaučiai. Aštrių pojūčių mėgėjams 
patiktų. Tada nuvažiavom į Ladakal-
nį – vietą, nuo kurios matosi net 6 
ežerai. Kalno viršūnėje yra ąžuolas, 

prie kurio sugalvojus norą ir nume-
tus akmenį tikima, kad tas noras išsi-
pildys. Po to nuvažiavom į Ginučius 
ir kopėm į piliakalnį, kuris iš tikrųjų 
yra dviejų piliakalnių kompleksas. 
Na, ir paskutinioji ekskursijos dalis 
buvo edukacinė. Klausėmės p. Val-
do Gaidelio pasakojimo apie žuvie-
nę ir jos paruošimo procesą, kurią 
jis mums ir virė. Ponas Valdas yra 
profesionalus virėjas dirbęs garsiau-
siuose Vilniaus restoranuose. Vėliau 
jis pasiūlė mums keptų ant laužo 

žarnokų, tai keptos iš žuvies išim-
tos pūslės. Anot Valdo, beveik nieko 
negalima iš žuvies išmesti. Ne visi 
drįso paragauti. Taigi paskanavus 
žuvienės mūsų ekskursija baigėsi. 
Po to dar norėjom važiuoti į bitinin-
kystės muziejų, bet nelemtas lietus 
mums sutrukdė tai padaryti. 

Rugpjūčio 6-ąją nusprendėm su-
dalyvauti ekskursijoje po Vilnių 
atviru autobusu su audiogidu. Atro-
do visos gatvės buvo išvaikščiotos, 
viskas matyta, bet tokia ekskursija 

Olego Karavaicevo foto
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Suvalkijos „Gyvasties“ 
kelionė į senosios 
Lietuvos sostines 
Ilona Masaitienė, 
Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis” 
Marijampolės skyriaus projektų 
koordinatorė

Valstybės diena arba Lietuvos 
karaliaus Mindaugo karūnavimo 
diena – švenčiama liepos 6 dieną. 
Pasirinkus kelionei šią dieną kilo 
mintis aplankyti senąsias Lietuvos 
sostines: Trakus ir Kernavę. Atvy-
kus į Trakus, senąją Lietuvos sosti-
nę, garsėjančią XIV a. salos pilimi 
- buvusia Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės valdovų rezidencija, pa-
sivaikščiojus Galvės ežero pakran-
te ir pasigrožėjus pilimi atėjome į 
senąją kibininę. Iš Trakų išvykti 
nederėtų neparagavus nacionalinio 
karaimų patiekalo – gardžių kibinų. 
Dalyvaujant edukacinėje programo-
je „kibino kelias“, besiklausant is-
torijos apie karaimų tradicijas, patys 
išbandėme pirštų miklumą sukant 
kibinus. Įdomaus gaminimo proceso 

dėka, tešlos ir įdaro derinys sukuria 
unikalų tradicinį karaimų pyragėlį 
– kibiną. Pasivaišinus pačių pasi-
gamintais kibinais keliaujame į pir-
mąją pagoniškąją Lietuvos sostinę 
Kernavę. Senoji Lietuvos sostinė 
archeologijos festivaliu „Gyvosios 
archeologijos dienos Kernavėje“ 
pažymi vieną reikšmingiausių Lie-
tuvos valstybės datų – Mindaugo ka-
rūnavimo dieną. Užlipus į pilies kal-
ną papuolėme į viduramžių miesto 
aikštės šurmulį. Čia skriejo taiklios 
lankininkų strėlės, nepakartojamą 
atmosferą sustiprino muzikos garsai 
ir valgių ruoštų pagal viduramžių re-

ceptus kvapai. Archeologijos meistrai 
rodė ir pasakojo kaip buvo gaminami 
titnaginiai, akmeniniai ir geležiniai 
įrankiai, kalami ginklai, lipdomi 
puodai, gaminama apranga, apavas, 
kaip ir iš ko mūsų protėviai gamino-
si maistą. Pabuvę istorinėje aplinko-
je gamtos prieglobstyje, apžiūrėję iš-
likusias kunigaikščio Vytauto laikų 
bažnyčios liekanas, nuo kalno šlaito 
dar kartą pasigrožėjome įspūdingais 
Kernavės piliakalniais. Važiuojant 
namų link pasivaikščioti ir kelionę 
aptarti sustojome didžiausiame Lie-
tuvos ąžuolyne. 

buvo nauja patirtis. Vilnius pamaty-
tas tarsi kitomis akimis ir dar kartą 
įsitikinom, kokiame gražiame mies-
te gyvenam. Visi, ir vilniečiai ir Vil-
niaus svečiai būtinai išbandykit, kas 
dar nebandėt, tokią ekskursiją.

Na, ir paskutinė mūsų veikla šią 
vasarą prasidėjusi Vilniaus skyriaus 
pirmininkės Vilmos Radavičienės 
iniciatyva, kai ji mus pakvietė pas 
save į svečius Valkininkuose. Ten 
labai smagiai praleidom laiką. Vai-

šės buvo suneštinės, todėl kiekvie-
nas kažkaip buvo prisidėjęs. Visi 
nuėjom prie Merkio upės pasimau-
dyti. Na, ir buvo sumanyta, kad šią 
tradiciją reikia tęsti. Todėl kitą kar-
tą važiavom pas Vilniaus skyriaus 
narę Justiną į Šalčininkų rajoną. Vėl 
viskas taip pat – vaišės suneštinės, 
nuvykimas į vietą susitarus visiems 
kartu ir pan., bei puikiai praleistas 
laikas. Dar vėliau važiavom pas Vil-
niaus skyriaus narį Josifą į Vilniaus 

rajoną Paberžę. Kompanija nesikei-
čia, visada tie patys žmonės, jau su-
sibendravę, todėl visi tokie susitiki-
mai būna labai smagūs.  Kažin pas 
ką važiuosime kitą kartą? 

Tai tokia Vilniaus „gyvastiečių“ 
vasara. Puiki, pilna įspūdžių, paki-
lios nuotaikos ir gerų emocijų. Džiu-
gina tas bendrumo jausmas, aktyvu-
mas ir žinojimas, kad esi ne vienas.

„Gyvasties“ angelas įsikūrė 
Anykščiuose 
Česlava Močalovienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” 
Vilniaus skyriaus narė

Vasara – kelionių metas. Asocia-
cijos „Gyvastis“ Vilniaus skyriaus 
nariai, vadovaujami pirmininkės 
Vilmos Radavičienės, tai patvirtino 
rugpjūčio 20 dieną išvykdami į pa-
žintinę kelionę po Anykščius.

Svarbiausias išvykos tikslas buvo 
aplankyti Anykščių angelų muzie-
jų, šiais metais pažymintį penkerių 
metų sukaktį ir padovanoti „gyvas-
tiečių“ sukurtą angelo skulptūrą 
– padėką gyviems ir mirusiems do-
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Suvalkiečiai vasarą 
palydėjo pajūryje 
Ilona Masaitienė, 
Lietuvos asociacijos ,Gyvastis” 
Marijampolės skyriaus projektų 
koordinatorė

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Marijampolės skyriaus patys akty-
viausi nariai, kaip ir pridera vasarą 
palydėjo pajūryje. Persikėlę keltu į 
Smiltynę pirmiausiai nuvykome į 
Klaipėdos delfinariumą, kur susipa-
žinome su vienais intelektualiausių 
jūros žinduolių – delfinais. Pažiūrėję 
nuotaikingą delfinų pasirodymą ir, 
kaip daugelis sakė, atgavę jėgas pa-
judėjome Nidos link. Stabtelėjome 

prie paminklo žuvusiems jūrinin-
kams ir nuskendusiems laivams at-
minti. Vieniems paminklas pasirodė 
kad tai yra laivo burė, kitiems kad 
tai žuvėdra, o iš tikrųjų, tai drąsos ir 
laisvės paukštis albatrosas. Užkopę į 
vieną įspūdingiausių vietų Lietuvo-
je – Parnidžio kopą, ant kurios gali-
ma stebėti saulės kelią (kaip ji ryte 
pateka iš vandens, o vakare vėl į van-
denį nugrimzta), apžiūrėję granitinį 
saulės laikrodį, tiksliai rodantį laiką, 
iš kopos viršūnėje įrengtos apžval-
gos aikštelės apžvelgę atsiveriančią 
Nidos miestelio panoramą, įsitikina-
me, kad tai įspūdinga ir unikali vieta. 
Nusileidus nuo kopos praėjome pa-
mariu iki paminklo dainuojamosios 
poezijos pradininkui ir atlikėjui Vy-
tautui Kernagiui. Pajūryje sustojome 
atsikvėpti ir atsigaivinti jūros ban-

gose. Persikėlus atgal į Klaipėdą, ap-
lankėme Klaipėdos miesto simboliu 
tapusį burlaivį „Meridianą“, undi-
nėlę, pasivaikščiojome senamiesčio 
gatvelėmis. Vakarop pilni įspūdžių, 
geros nuotaikos, šiek tiek pavargę 
pajudame namų link. Negaliu nepa-
sidžiaugti draugiškais delfinariumo 
darbuotojais, Klaipėdos kelių poli-
cijos ekipažu, kuris su šypsena mus 
paklydusius palydėjo iki perkėlos. 
Juokavome, kad su policijos palyda 
(be švyturėlių) važiuojame pirmą 
kartą. Klaipėda ir klaipėdiečiai, jūs 
mus sužavėjot. 

Už šią mūsų įdomią ir smagią ke-
lionę iš visos širdies dėkojame mūsų 
meno užsiėmimų vadovei Kristinai 
Venslauskienei. Ačiū.

norams, kurių dėka jie gali gyventi 
pilnavertį gyvenimą.

„Tai buvo sena mano svajonė“ – 
prasitarė pirmininkė Vilma po to, 
kai angelo skulptūra su didele meile 
ir vidine šiluma buvo priimta mu-
ziejaus darbuotojų.

Dar važiuojant į Anykščius V. Ra-
davičienė užsiminė apie angelo 
skulptūrą ir padėkojo jos kūrėjams: 
Danai Klimovič, Auksei Jurevičiū-
tei, Rimai Lapienytei, Virgilijui Zi-
gmantavičiui, Elonai Rutkauskienei 
ir Irenai Pečiulienei.

Išvyka Anykčiuose buvo pradė-
ta nuo Puntuko akmens – Anykščių 
simbolio. Vėliau kilome į šiuo metu 
didžiausią traukos centrą Anykš-
čiuose medžių lajų taką ir žavėjo-
mės Anykščių šilelio vaizdais. Tikra 
nuostaba pasimatė ir susižavėjimo 
šūksniai pasigirdo, kai buvo pasiek-
ta lajų tako gale esanti apžvalgos 
aikštelė. Čia iš visų pusių supo tokie 
gamtos vaizdai, jog akys džiaugėsi ir 

lūpos šypsojosi. Kai kurie netgi pa-
miršo savo aukščio baimę, nepaisant 
to, kad bokštas siūbavo, o kai kam 
kilo mintis – „mums galėtų pavydėti 
pats Antanas Baranauskas“.

Nemažiau kerintys vaizdai at-
sivėrė nuo kito lankomo objek-
to – Anykščių Šv. Mato bažnyčios 
bokšte įrengtos apžvalgos aikštelės. 
Šv. Mato bažnyčia yra aukščiausia 
Lietuvoje, todėl žiūrint iš jos bokš-
to Anykščių miesto ir jo apylinkių 
vaizdai – kaip ant delno.

Apžiūrėjus bažnyčios vidų, nusi-
fotografavus jos kieme, kitas tikslas 
buvo netoliese įsikūręs Angelų mu-
ziejus. Čia ne tik palikta jau minėta 
angelo skulptūra, į kurią prieš įteikimą 
sudėti dėkingumas, meilė ir viltis, bet 
ir apžiūrėta monsinjoro A.Talačkos po 
mirties padovanota Anykščiams pa-
veikslų kolekcija. Ją sudaro apie 50 
paveikslų iš XVII – XX a. Europos ir 
Lietuvos dailininkų. Žymiausias iš 
jų Karlo Maratti „Švenčiausios Mer-

gelės ėmimas į dangų“. Muziejuje 
daug įvairiausio stiliaus ir dydžio 
angelų – lipdytų, išdrožtų iš medžio, 
tapytų.

Kokie gi Anykščiai be garsaus 
Arklio muziejaus?

Pakeliui į jį aplankytas Jono Biliū-
no muziejus, kuriame apsilankę, pasi-
vaikščioję po sodą, pasėdėję seklyčioje 
ant medinių suolų, išklausę gidės pasa-
kojimo apie Biliūnų šeimos gyvenimą, 
visi tarsi pajutome to laikmečio alsavi-
mą.

Na, o Arklio muziejus nustebino 
savo apimtimi bei teritorijos dydžiu. 
Be paties Arklio muziejaus apžiūrė-
ta ir kalvė, su joje dirbančiu kalviu, 
keramiko dirbtuvė su daugybe dirbi-
nių, audimo cechas ir tikra kaimiška 
troba su autentiškais buityje naudo-
tais mediniais įrankiais.

Viską apžiūrėję, papietavę, pasi-
grožėję žirgais, su daugybe įspūdžių 
„gyvastiečiai“ grįžo namo.
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Ar dera jaunystė 
ir donorystė? 
Viktorija Vaserytė, 
Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis” 
savanorė

Ką reiškia mygtukas „išsaugoti“?
Jei pritari organų donorystei, no-

risi šį pritarimą „įteisinti“. Donoro 
kortelę galima užpildyti ir internetu, 
tačiau tai – painus procesas. Vienas 
tinklalapis jus nukreipia į kitą, iš ten 
keliaujate dar kitur, galų gale prieš 
akis pamatote Lietuvos herbą su užra-
šu „Elektroniniai valdžios vartai“. Iš-
vydę Vytį, suvokiate, kad viskas daug 
rimčiau, negu manėte prieš tai. Kai 
galų gale atveriate asmens sutikimo 
po mirties paaukoti organus formą, 
jūsų paklausia, ką sutinkate paaukoti 
– ląsteles, audinius, organus, kita.

Šiame taške visiškai suglumstate 
ir sustojate, nes suprantate, kokį ne-
kasdienišką ir atsakingą veiksmą ką 
tik pasiryžote atlikti. Čia arba susi-
kaupiate, apsisprendžiate ir spustelite 
„išsaugoti“, arba išjungiate naršyklę.

Išsaugote arba išjungiate. Ne tik 
naršyklę, bet ir gyvybę, o gal net ke-
letą jų. 

Organų donorystės idėja mane ly-
dėjo nuo šešiolikos, nuo dalyvavimo 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ or-
ganizuotame konkurse „Dovanokime 
viltį gyventi“, tęsiant savanorystę Eu-
ropos žmonių su persodintomis šir-
dimis ir plaučiais sporto žaidynėse, 
vykusiose pernai vasarą Vilniuje, ir 
prisidėjimu prie tolesnių asociacijos 
organizuojamų renginių. Šią akimir-
ką esu aštuoniolikmetė, beveik bai-
gusi pasirašyti donoro kortelę. Liko 

vienintelis veiksmas – „išsaugoti“.
Kaip jaunosios kartos atstovė, daž-

nai sulaukiu klausimų, kuo gi man 
organų donorystė atrodo tokia pras-
minga? Vis dėlto tai vienaip ar kitaip 
susiję su mintimis apie mūsų pačių 
mirtį. Kam galvoti, kas bus po tavo 
išnykimo, jeigu esmė – gyvenimas, 
kuriame reikia tiek daug visko patirti 
ir apgalvoti?

Atsakymas paprastas - todėl, kad tą 
gyvenimą kuriame ne vieni. 

Plaučiai – kosmoso agentūros in-
žinieriui

Į Europos žmonių su persodintomis 
širdimis ir plaučiais sporto žaidynes, 
kurias pernai organizavo „Gyvastis“, 
atvyko teisininkai, inžinieriai, gydy-
tojai, kurių galimybė toliau gyventi 
ir kurti buvo išsaugota būtent širdies 
ar plaučių donoro dėka. Draugas, taip 
pat savanoriavęs žaidynėse, iš vieno 
dalyvio, gyvenančio transplantacijos 
dėka, gavo vizitinę, kurioje buvo pa-
rašyta: optoelektronikos inžinierius, 
Europos kosmoso agentūra. Jis – tik 
vienas iš specialistų, kurio nebūtų, 
jeigu donoras apsisprendimo akimir-
ką nebūtų spustelėjęs „išsaugoti“.

Į žaidynes atvyko tėvai – ne tik 
išleidę savo atžalas į pasaulį, bet ir 
auklėjantys mažus vaikus – būsimus 
pasaulio kūrėjus. Jų laimingų šeimų 
nuotraukas, švytinčias patenkintų, tė-
vus turinčių vaikų akis kasdien ma-

tau socialinio tinklo profilyje. Visi 
jie gyvi dėka tų, kurie apsisprendžia 
„išsaugoti“ gyvybę. 

Transplantaciją patyrę žmonės 
džiaugiasi matydami jaunus sava-
norius, nes geriausiai supranta, kaip 
sunkiai visuomenė prisileidžia dono-

rystės idėją. Į mus, trykštančius jau-
nyste ir gyvenimo džiaugsmu mak-
simalistus, dedamos didžiulės viltys, 
nes dabar – mūsų valanda formuoti 
naują požiūrį į organų donorystę ir 
transplantaciją. Požiūrį, pagrįstą ne 
tik nepamatuojama dvasine nauda, 
bet ir paprasta matematika: geriau 
viena užgesusi gyvybė, negu dvi ar 
daugiau. Donoras po mirties gali iš-
gelbėti iki septynių žmonių.

„Išsaugoti“ – anketą, pasisaky-
mą, gyvybę

Norint patikėti donorystės pra-
sme, visiškai nereikia turėti organų 
transplantacijos laukiančių giminai-
čių ar draugų – užtenka išeiti į sos-
tinės gatves ir apsižvalgyti. Sakysite 
– nieko išskirtinio nematote? Tokia 
ir prasmė. Donorystė ne tik dovanoja 
viltį gyventi, bet ir suteikia galimy-
bę būti visaverčiu žmogumi – dirbti 
Europos kosmoso agentūroje, Santa-
riškių ligoninėje, tapti tėčiu ar mama. 
Įdomiausia, kad niekada nesužinosi-
te, kaip prie pasaulio formavimo pri-
sidėsite po mirties – galbūt jūsų rage-
nų dėka matantis žmogus taps įžymiu 
fotografu? Gyvenantis inkstų dėka 
– politiku? Plaučių – vaistų išradėju? 

Perlipti psichologinį barjerą ir 
užuot išjungus naršyklę bei spren-
dimą dėl organų donorystės palikus 
kitai, o vėliau ir dar kitai dienai – di-
delis apsisprendimas. Savanoriauti 

donorystę propaguojančioje asocia-
cijoje ir keisti visuomenės nuomonę 
– didelis iššūkis. Aš – idealistė, todėl 
nebedvejoju ir jį priimu.

Išsaugoti. Donoro kortelės anketą, 
šį pasisakymą, gyvybę.

„Gyvasties“ Donorystės konkurse – Viktorija antra iš dešinės

Viktorija, pasirinkusi 
„išsaugoti gyvybę“
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Vasasa - „Gyvasties“ nariams 
stovyklų ir kelionių metas.


