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Neįgalumo ir darbingumo nustaty-
mo tarnyba nuo liepos 1-osios keičia 
darbingumo ir neįgalumo lygių bei 
specialiųjų poreikių ir lengvojo au-
tomobilio įsigijimo ir jo techninio 
pritaikymo išlaidų kompensacijos 
poreikių nustatymo pažymų formą.

Šios pažymos, kurias neįgalieji patei-
kia išmokas dėl negalios mokančioms 
institucijoms – SODRAI ir savivaldy-
bių socialinių paslaugų skyriams arba 
seniūnijoms – iki šiol buvo spausdina-
mos ant saugiųjų dokumentų blankų. 
Saugieji dokumentai su technologine 
apsauga tapo netikslingi, nes tarnyba 
aktualius duomenis SODRAI ir savi-
valdybėms pateikia per informacinę 
sistemą. Taip patogiau ir greičiau 
klientui – atlikus negalios vertinimą, 
duomenys minėtoms institucijoms 
perduodami tiesiogiai.

Tačiau prašymų ir kitų reikalingų 
dokumentų pateikimo išmokas mo-

Nauja žinia neįgaliesiems
Parengta pagal SODROS informaciją

kančioms institucijoms tvarka lieka 
ta pati.

Gera žinia ir ta, kad klientai Ne-
įgalumo ir darbingumo nustatymo 
tarnybos svetainėje gali užsiregistruoti 
jiems patogiu laiku atvykti pateikti 
dokumentus, parašyti prašymą gauti 
negalios vertinimo akto kopiją arba 
jau tarnybos išduotų dokumentų 
dublikatus (darbingumo ir neįgalumo 
lygių, specialiųjų poreikių pažymų, 
neįgaliojo pažymėjimo ir pan.), 
nurodant jums patogų dokumentų 
gavimo būdą – registruotu laišku 
arba atsiimti asmeniškai. Svetainėje 
taip pat galima pasitikrinti atliekamo 
negalios vertinimo būklę arba peržiū-
rėti ankstesniųjų istoriją. Tam tereikia 
susikurti savo profilį.

Tokiu būdu mažinama neįgalių as-
menų administracinė našta, o paslaugas 
galima gauti patogiu laiku ir patogioje 
vietoje, kartais net neišėjus iš namų.

Nacionalinis transplantacijos biuras 
prie SAM informuoja, kad rugsėjo 
6-ąją, antradienį, smegenų mirtis 
buvo konstatuota žmogui, kuriam 
prieš keletą metų buvo atlikta inksto 
transplantacija. 

Donorinio organo sulaukę re-
cipientai dažnai patys būna pasirašę 
sutikimus donorystei po mirties, 
turi donoro korteles, tose šeimose 
donorystės tema kalbama ypač jau-
triai, nes visi žino, kaip sunku laukti 
donorinio organo ir kaip pasikeičia 
gyvenimas jo sulaukus. Artimųjų 
sprendimas gyvybės ratą tarsi suka 
toliau – kartą išgelbėtas žmogus po 
mirties tampa gelbėtoju kitiems.

Išskirtinis įvykis donorystės procese:  
organų donoru tapo su transplantuotu  

inkstu gyvenęs žmogus
Žmonės, gyvenantys su trans-

plantuotu donoriniu organu, pasa-
koja, kad didžioji jų dauguma norėtų 
po mirties tapti donorais – tarsi 
sugrąžinti skolą, pagelbėti kažkam, 
kas kovoja su liga.

Vilniaus universiteto ligoninės 
Santariškių klinikų reanimacijos 
ir intensyviosios terapijos skyriuje 
paruošto donoro artimieji pritarė 
organų donorystei. Tai yra pirmas 
atveji Lietuvos donorystės istorijoje, 
kai žmogus, gyvenęs su donoriniu 
organu, pats po mirties tapo do-
noru – transplantacijai buvo paim-
tos kepenys, kiti organai netiko dėl 
medicininių kontraindikacijų. 
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Medicininė inforMacija

Peritoninės dializės nereikia bijoti
Interviu parengė AURELIJA ŠUMSKUTė

Dažniausiai laukiantys transplan-
tacijos pacientai turi būti gydomi 
dialize. Apie vieną dializės būdų – 
peritoninę dializę – ir jos praktiką 
Lietuvoje kalbamės su Vilniaus 
universiteto ligoninės (VUL) San-
tariškių klinikų Dializių sk. vedėju 
dr. Laurynu Rimševičiumi.

Daktare, kas yra peritoninė dializė ir 
kada ji yra taikoma?

Galutinės lėtinės inkstų ligos 
stadija išsivysto sergant diabetu, 
hipertenzija, inkstų policistoze, glo-
merulonefritu ir kitais susirgimais. 
Nesveiki inkstai nebesugeba apvalyti 
organizmo nuo medžiagų apykaitos 
produktų, pašalinti vandens perte-
kliaus, palaikyti normalios organiz-
mo šarmų ir rūgščių bei elektrolitų 
pusiausvyros. 

Kai inkstų veikla sumažėja tiek, kad 
žmogus jaučia jos simptomus (py-
kina, vemia, krinta ar didėja svoris, 
atsiranda niežulys), prireikia dializės. 
Ligoniai, iš anksto supažindinami 
su visomis gydymosi galimybėmis ir 
patys renkasi, kuris gydymo būdas 

priimtinas. Kai kurie pacientai iš kar-
to randa inksto donorą, todėl jiems 
atliekama išankstinė transplantacija, 
o kiti renkasi tarp peritoninės dializės 
ir hemodializės. 

Kuo ši procedūra ypatinga ja besinau-
dojančiam pacientui, kokias galimybes 
jam suteikia peritoninė dializė?

Šiuo metu pasaulyje vyrauja 
susidomėjimas pakaitiniu inkstų 
gydymu namuose, o peritoninė 
dializė – vienintelė tokio gydymo 
galimybė Lietuvoje. Yra nemažai 
valstybių, kuriose namie atliekama 
ir hemodializė, tačiau mūsų šalyje 
tai neprieinama. 

Dializė namuose ligoniui suteikia 
laisvesnį gyvenimo režimą. Tokią 
procedūrą apmokytas pacientas gali 
atlikti pats, namuose, jam nereikia 
tris kartus per savaitę pusdieniui 
važiuoti į dializės centrą. Kokį 
dializės būdą pasirinkti, pacientas 
turi nutarti pasitaręs su gydytoju 
ir atsižvelgdamas į savo poreikius, 
sveikatos būklę, gyvenimo būdą, 
socialines galimybes. 

Kokie sveikatos rodikliai apriboja 
peritoninės dializės pasirinkimą?

Peritoninę dializę pasirinkti gali 
dauguma ligonių, ši procedūra turi 
mažai kontraindikacijų. Kliūtimi gali 
tapti rimti pilvo defektai, galintys 
apriboti dializės atlikimą (pvz., diaf-
ragmos išvarža, gausios pilvo ertmės 
sąaugos). Taip pat - pagalbos nebuvi-
mas namuose, jei ligonis negali pats 
atlikti gydymo, pilvaplėvės savybių 
išnykimas.

Kaip atliekama peritoninės dializės 
procedūra?

Pagal pacientų poreikius, peritoni-
nė dializė gali būti atliekama specialiu 
aparatu arba rankiniu būdu. Atliekant 
aparatinę peritoninę dializę naudo-
jamas aparatas, kuris prie kateterio, 
įstatyto į pilvo ertmę, prijungiamas 
8-10 val. nakties metu. Tuo metu, kai 
vyksta dializė, žmogus miega. Apara-
tas pats pagal nustatytą programą au-
tomatiškai suleidžia ir išleidžia dializės 
tirpalą. Kai skystis keičiamas aparato 
pagalba nakties metu, dieną paciento 
pilvas dažniausiai ,,tuščias“. 

Nefrologė Diana Sukackienė, nefrologas Laurynas Rimševičius, slaugytoja Loreta Vaškevičiūtė
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Kitas būdas – nuolatinė ambula-
torinė peritoninė dializė, kai pilvo 
ertmėje nuolat būna 2 litrai skysčio. 
Dializės tirpalą pasikeičia pats žmogus 
3–4 kartus per dieną, o pakeitimo 
procesas trunka 20–30 min. Proce-
dūra atliekama bet kokioje švarioje 
aplinkoje – namie, darbe, kelionėje.

Kuris dializavimo būdas yra prana-
šesnis?

Peritoninė dializė turi keletą priva-
lumų, jei ji paskiriama kaip pirmojo 
pasirinkimo gydymo būdas. Pastebė-
ta, kad pirmus kelerius metus tokie 
ligoniai išgyvena ilgiau, nes ilgesnį 
laiką išliekanti inkstų veikla. Hemo-
dialize gydomo ligonio inkstai ,,ap-
tingsta“ greičiau, todėl greit sumažėja 
šlapimo kiekis, didesnis eritropoetino 
poreikis.

Kitas peritoninės dializės privalu-
mas – nuolatinė dializė. Kai toksinai, 
kalis ir skysčiai šalinami nuolat, li-
goniui taikomi mažesni maisto apri-
bojimai, nėra hemodializei būdingų 
komplikacijų – kraujospūdžio svyra-
vimų, ritmo sutrikimų, vėmimo. 

Peritoninė dializė dažnai skiriama 
vaikams, jauniems ir dirbantiems 
pacientams, ligoniams su širdies 
nepakankamumu ir tiems, kuriems 
nėra galimybės suformuoti jungtį 
hemodializei. Verta paminėti, kad 
pasaulyje po transplantacijos – tai 
pigiausias pakaitinio inkstų gydymo 
metodas, nes jam atlikti nereikalingas 
personalas, nėra išlaidų vandeniui, 
elektrai ar transportui, kas būdinga 
hemodializei.

Ar dažnos komplikacijos, infekcijos 
ar kitos kontraindikacijos naudojant 
peritoninę dializę?

Pagrindinės komplikacijos, atsi-
randančios dėl peritoninės dializės –  
pilvaplėvės uždegimas ir kateterio 
veiklos sutrikimas. Pilvaplėvės už-
degimu dažniausiai suserga ligoniai, 
praleidę tam tikrus tinkamo dializės 
atlikimo veiksmus: pvz., netaisy-
klingai nusiplovę rankas, procedūrą 
vykdę nešvarioje aplinkoje, skubė-
dami. Dėl šių priežasčių reikalingas 

periodiškas ligonių mokymas ir jų 
praktinių žinių atnaujinimas bei 
pacientų lankymas namuose. Ka-
teteris gali blogai funkcionuoti, kai 
nukrypsta jo padėtis dėl vidurių už-
kietėjimo, po stipraus fizinio krūvio, 
bet tai pataisoma.

Kiek ligonių Lietuvoje šiuo metu yra 
gydoma peritoninės dializės būdu?

Šiuo metu Lietuvoje peritonine 
dialize gydoma vos 50 pacientų. 
Skaičius nedidelis, ir jis labai stebi-
na užsienio specialistus. Remiantis 
Europos patirtimi, mūsų šalyje 
galėtų būti 150–200 pacientų. 
Europos šalyse peritonine dialize 
gydoma 10–20 proc. visų dializuo-
jamų ligonių, kai kur – ir gerokai 
daugiau: Honkonge – 80 proc., 
Meksikoje – 70 proc., Naujojoje 
Zelandijoje – 70 procentų. Mažą 
pasirinkimą vis dar lemia mažas 
informacijos kiekis, tradicijų stoka, 
tvirtos hemodializės pozicijos. Taip 
pat daug priklauso nuo prižiūrinčio 
personalo entuziazmo, nes pagalba 
telefonu turi veikti 24 val. per parą, 
slaugytojoms reikalingas specialus 
paruošimas, nėra ikidializinių paci-
entų mokyklėlių.

Ypač svarbu, kad ligoniai su visais 
gydymo būdais nuosekliai būtų supa-
žindinami iki dializės. Gydymo pa-
sirinkimas mūsų ligoniams turi būti 
nuoseklus procesas, nes liga keičia ne 
tik fizinius, tačiau ir psichologinius, 
socialinius įgūdžius. Turime sudaryti 
planą, kuriame liktų vietos ne tik 
gydymuisi, bet ir darbui, mokslui, 
bendravimui.

Ar peritoninės dializės gydymas yra 
finansiškai prieinamas pacientams, ku-
riems jo reikia? Kiek pačiam pacientui 
per mėnesį kainuoja ši procedūra?

Ligoniams peritoninė dializė ne-
kainuoja, ligonių kasos apmoka 
pagrindines priemones. Vaistai ligo-
niui išrašomi kartą per mėnesį vizito 
dializės centre metu. Nekompensuo-
jami tvarstukai kateterio angos perri-
šimui, dezinfekcinės medžiagos, bet 
tai nėra didelė našta. Taip pat reikia 

pašalinti nemažą kiekį plastmasinių 
atliekų – dializės tirpalų maišų. 
Tačiau abi dializių rūšys vienodai 
kaltinamos dėl neigiamo poveikio 
aplinkai. 

Pasidalinkite savosios praktikos 
atvejais, kuomet peritoninė dializė 
leido pacientams gyventi be suvaržymų 
ar užsiimti išskirtine, jų mėgstama 
veikla.

Mūsų centre peritoninė dializė 
atliekama nuo 2011 m. Pacientų 
skaičius nusistovėjo apie 20–25, 
tapome didžiausiu centru Lietuvoje. 
Dėl to noriu padėkoti savo moky-
tojams – prof. Mariui Miglinui ir 
dr. Daliai Slapšytei, už atsidavusį 
darbą – kabineto personalui: slaugy-
tojoms Olinei Karveckienei, Daliai 
Garmuvienei, Loretai Vaškevičiūtei, 
gydytojai Dianai Sukackienei ir 
kitiems. Nuoširdžiai palaikome ir 
kitus centrus – Antakalnyje, Kaune, 
Klaipėdoje, jų dėka peritoninė dializė 
išlieka konkurencinga. 

Daugelis ligonių yra patenkinti 
galimybe gydytis namie, jie sėkmin-
gai tai derina su darbu ar mokslu, 
laukia inksto. Peritoninė dializė – 
tai puikus tiltas į transplantaciją, ja 
gydomi pacientai greitai įtraukiami 
į inksto persodinimo laukiančiųjų 
sąrašą. Vienai mūsų ligonei sėkmin-
gai atlikta inksto ir kasos kom-
plekso transplantacija, o 2016 m.  
inksto persodinimas atliktas net 6 
pacientams. Gydome buhalterę, dvi 
mokytojas, statybininką, bitininką, 
ir visi jie gydymą suderina su darbu. 
Taikoma ir asistuojama peritoninė 
dializė, kai procedūrą atlieka arti-
mieji – dviems neįgalioms pacien-
tėms sėkmingai dializę daro tėvai, 
vienai – dukros.

Visgi peritoninę dializę dažnai pa-
sirenka aktyvūs ir savimi pasitikintys 
asmenys. Tai įrodo užsienio šalių 
pavyzdžiai: JeanLouisClemendot 
besigydydamas perplaukė Atlanto 
vandenyną jachta, danas Jan Phloeg 
nardo jūroje ir tiria delfinus.

Daktare, ačiū Jums už pokalbį.
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Renginiai

metodais, dalyvavimo viešuose renginiuose ir paskaitų 
apie organų donorystę skaitymo subtilybėmis. Didžioji 
mokymų dalis buvo skirta praktiniams dalyvių įgūdžiams 
stiprinti. Buvo atliekamos įvairios užduotys porose, mini 
grupėse, dalyviai buvo filmuojami ir analizuojamos jų 
viešojo kalbėjimo stipriosios ir tobulintinos sritys. 

Trečiąją dieną Ugnė Šakūnienė  (Lietuvos asociacija 
„Gyvastis“ prezidentė) pristatė teisinius klausimus. 
Kartu su mokymų dalyviais buvo aptariami teisės aktų 
pasikeitimai, aktualūs dializuojamiems ir gyvenantiems 
su persodintais organais neįgaliesiems, pristatytos įvairių 
teisinių dokumentų pildymo subtilybės, vartotojų teisės 
ir kitos aktualios teisinės sritys.

Įgytos kompetencijos padės geriau atstovauti dializuo-
jamųjų, transplantuotųjų ir laukiančių transplantacijos 
žmonių interesus, plėtoti paslaugas, kokybiškiau jas 
teikti, skatinti savanorišką veiklą, stiprinti organizacijos 
žmogiškuosius išteklius.

Rėmėjai: 
Neįgaliųjų reikalų departamentas  
prie SADM ir „Iniciatyvos Kaunui“

Vykdant Kauno iniciatyvų projektą „Kauno Gyvasties“ 
gebėjimų stiprinimas“ ir siekiant geresnio organizacijos ats-
tovaujamų neįgaliųjų interesų gynimo buvo suorganizuoti 
mokymai, per kuriuos „Kauno Gyvasties“ ir „Gyvasties“ 
organizacijos atstovai – valdybos nariai, aktyvūs nariai, 
savanoriai – mokėsi viešojo kalbėjimo meno. Mokymai 
vyko 2016 m. liepos 8-10 dienomis Kauno rajone.

Pirmoji mokymų diena buvo skirta bendravimo psicho-
logijai. Mokymus vedė psichologė Jelena  Lukoševičienė. 
Mokymų metu dalyviai gilinosi į psichologinius „sunkaus“ 
bendravimo aspektus, mokėsi atpažinti įvairius žmonių 
psichologinius tipus ir tinkamai su jais bendrauti, lavino 
praktinius įgūdžius kaip neprarasti psichologinės pusiaus-
vyros. Dalyviai aptarė veiksnius, kurie motyvuoja koman-
dą ir teigiamai veikia organizacijos mikroklimatą, atliko 
praktines užduotis. Mokymų metu didelis dėmesys buvo 
skiriamas bendravimo kultūrai ir psichologiniams aspek-
tams, susijusiems su organų donorystės propagavimu. 

 Antrosios dienos mokymus vedė Igoris Vasiliauskas (VšĮ 
„Panikos zona“), kuris dalyviams padėjo lavinti viešojo 
kalbėjimo įgūdžius. Mokymų metu dalyviai susipažino 
su šiuolaikinių medijų galimybėmis, auditorijos pažinimo 

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ visuotinio susirinkimo, kuris vyko 2016 m. balandžio 
14 d., metu buvo patvirtinta „Gyvasties“ taryba. Todėl liepos 11 d. vykusio Tarybos 
posėdžio metu buvo vykdomi tarybos pirmininko rinkimai. 

Bendru tarybos narių sutarimu tarybos pirmininke patvirtinta Aušra Degutytė. 
Kaip sako Aušra, ji organizacijoje jau pakankamai ilgai, kad galėtų prisiimti šias 

pareigas. 
Iki šiol šias pareigas ėjo ilgametė organizacijos narė kaunietė Nina Balechova, kuri 

anksčiau buvo ir Kauno skyriaus pirmininkė.
Tarybos posėdžio metu aptarti planuojami artimiausi renginiai. Šiais metais žvakutės 

donorams pagerbti bus pirmą uždegamos didžiuosiuose miestuose tuo pačiu metu 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Posėdžio metu spręsti aktualūs klausimai dėl 
pakaitinės inkstų terapijos.

„Gyvasties“ tarybos pirmininkė – Aušra Degutytė

Viešo kalbėjimo mokymai „Gyvasties“ aktyvui  
AUDroNė TUTLIeNė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ projektų koordinatorė
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Šiais metais „gyvastiečiai“ tradiciškai dalyvavo sava-
rankiškumo įgūdžių ugdymo bei plaukimo baidarėmis 
vasaros stovyklose. 

Aktyvaus poilsio mėgėjai šį kartą plaukė baidarėmis 
Žeimenos bei Kiaunos upėmis net po 18 km. per dieną. 
Reiktų atkreipti dėmesį į tai, jog oras buvo labai permai-
ningas – tai šviečia saulė, čia pat užpučia vėjas, virš galvos 
„subėga“ debesys ir pasipila lietus. Žinoma, galima teigti, 
jog nėra blogo oro, o tik netinkama apranga, bet tik tuo 
atveju, kai sėdim namuose ir svarstom apie pasivaikščioji-
mą iki artimiausios parduotuvės. O jei tu esi nepažįstamoje 
vietovėje, siauroje baidarėje ant vandens ir iki maršruto 
pabaigos dar N kilometrų ir apranga lyg ir tinkama, bet vis 
tiek šlapia, o pasirinkimo „eiti ar neiti“ nėra, nes tik vienas 
kelias - plaukti pirmyn... Spėju, jog dauguma pagalvotų, 
jog jam tokios pramogos nereikia, va, jei būtų šilta, bet ne 
per karšta, jei vanduo, bet ne šlapias, jei plaukti, tai tik be 

sunkumų ir pan.,tai tada galbūt... Sutinku, jog taip pagal-
votų dauguma, bet tik ne „gyvastiečiai“ susirinkę į, jau de-
vintus metus iš eilės, organizuojamą plaukimą baidarėmis.  
Aš stebiuosi ir didžiuojuosi tokiais savo bendraminčiais, 
likimo draugais, kurie grįžta iš praplauktos trasos pavar-
gę, kai kada peršlapę, bet pilni įspūdžių, gerų emocijų ir 
švytinčiomis akimis.  Ir jau nekantriai laukia kitos dienos 
kada vėl trauks savo baidarę ant vandens, į rankas ims 
irklus naujiems išbandymams patirti... Ir jei ateinančiais, 
2017 m. pavyktų suorganizuoti 10-ą, jubiliejinį plaukimą 
baidarėmis, laukiam ir naujų komandos narių, mėgstančių 
romantiką, mokančių būti draugiškais ir teigiamai nusi-
teikusiais, nebijančiais pažiūrėti į akis iššūkiams, be kurių 
neturėjome dar nei vieno plaukimo.

Dar vienas vasaros renginys, kurį nuolat asociacija „Gy-
vastis“ organizuoja savo nariams, tai suaugusiųjų savaran-
kiškumo įgūdžių ugdymo stovykla. Šios stovyklos, jau eilę 

metų, būna teminės. Šiais metais vėl organizavome stovyklą 
žmonėms, kuriuos vargina aukštas arba nuolat žemas kraujo 
spaudimas, nes tokių narių turime labai daug. Stovyklos 
metu dalyviai ne tik dalijosi savo asmenine patirtimi, 
kokiais tradiciniais ir netradiciniais būdais reguliuoja savo 
kraujospūdį, ne tik visas penkias dienas stebėjo jį per visą 
dieną įvairiose situacijose. Visi išklausė gydytojos nefrologės 
Danutės Keinaitės paskaitą apie netinkamai sureguliuoto 
kraujo spaudimo įtaką dializuojamam ar transplantuotam 
pacientui. Taip pat atšventę valstybės šventę Mindaugo 
karūnavimo dieną giedodami Lietuvos himną, virė ant 
laužo žolelių, surinktų ekologiškoje aplinkoje, arbatas, 
vyko į ekskursiją po žymias vietas ir išleido vieną savo narę 
transplantacijai. Daug puikių emocijų, naujų draugų, įgū-
džių, žinių, pasitikėjimo savimi ir tiesiog smagiai praleistas 
laikas gamtoje. Dar norisi pridurti, jog sodybos teritorija 
yra labai erdvi ir visi dalyviai galėjo iš ryto stebėti kylančią 
saulę, o vakarais, susėdę ant verandos su vaizdu į ežerą 
grožėtis saulėlydžiu arba klausytis barbenančio į pavėsinės 
stogą vasariško šilto lietučio. 

Paskatindama visus asociacijos narius iš skirtingų Lie-
tuvos miestų, miestelių, kaimų ar gyvenviečių dalyvauti 
savarankiškumo ugdymo stovyklose priminsiu, kad vi-
siems dializuojamiems pacientams organizatoriai parūpina 
nuvykimą bei atvykimą į (iš) dializės centro.

Noriu labai labai padėkoti DIAVERUM Lietuva klinikai 
ne tik už surengtą paskaitą stovyklos dalyviams, už tai, kad 
niekada neatsako ir suteikia pagalbą pacientų mokymuo-
se kažkur kitur ir net per laisvadienį, bet ir už netikėtą 
staigmeną – dovanas, vaistų dėžutes, kurias kiekvienam 
stovyklos dalyviui perdavė gydytoja Danutė Keinaitė.

Taip pat, labai labai dėkingi ir hemodializės centrui RE-
NUMVITA, kuris visiems dializuojamiems dalyviams sutei-
kė nemokamai transporto paslaugą vykstant į procedūras.

Visi „Gyvasties“ stovyklų dalyviai ypatingai susidrau-
gauja ir palaiko ryšį po išsiskyrimo.

Projektą rėmė 
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.

„Gyvastiečių“ vasaros stovyklos Aukštaitijoje  
NINA BALECHOVA, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“  
tarybos narė, stovyklos vadovė
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Mano manymu, tėvų patirtis neįkainoja-
ma. Tai, ko nedrįstama paklausti mediko, 
visada galima paklausti panašią patirtį 
turinčių pacientų ar jų tėvų. Šiuo atveju 
nepatogių (ar kvailų) klausimų nėra. O tai 
ypač naudinga neseniai susirgusiems, ar 
pirmą kartą prisijungusiems.

Be psichologės užsiėmimų ir diskusijų, kaip 
visada vyko ir kūrybiniai užsiėmimai, visi 
pynėsi draugystės apyrankes, kas ypač patiko 
vaikams, moterys dekupažo technika dekora-
vo malonias smulkmenas, o jūros akmenėlių 

dekoravimas visus įtraukė kaip meditacija. Tradicinis saulė-
lydis su viltimi visiems susitikti ir kitais metais.

Projektą finansavo 
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.

Vaikų stovykla – atgaiva ir tėvams  
AUŠRA DEGUTYTė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis” tarybos pirmininkė, stovyklos vadovė

monda Kasperavičiene, kuri vaikams ir tėvams pravedė 
savianalizės užsiėmimus per piešinius, darbelius. 

„Bendri užsiėmimai su psichologe, tai proga dar giliau 
patyrinėti save, galimybė dar geriau pažinti savo vaiką“, – 
grupinių užsiėmimų naudą pristatė Vitalija, kurios sūnui 
Tadui atlikta kepenų transplantacija.

Savarankiškumo ugdymo stovyklose praktiškai išmokstama 
formuoti gyvenimo ritmą taip, kaip teorijoje pataria specialis-
tai – kiekvieną rytą atsikėlus padaryti mankštą, nuolat sekti 
savo kraujo spaudimą, laiku vartoti vaistus, daryti reikiamas 
pertraukas tarp neigiamą sąveiką turinčių medikamentų, 
atsisakyti „pavojingų“ maisto produktų ir juos pakeisti 
tinkamais. Stovykloje visi šie įgūdžiai ugdomi kolektyviai, 
pasidalijant savo asmeniniais įspūdžiais, bei jausmais, prakti-
niais įgūdžiais, sunkumais ir pasiekimais. Kasdien vyko tėvų 
ir vaikų diskusijos ir patirties pasidalijimas aktualiomis temo-
mis: „Vaikas ir vaistai“, „Kraujospūdžio sekimas“, „Mokykla  
(darželis) ir vaikas“, „Braškes keičiam į serbentus“. 

Adomo mamos Agnės patarimai buvo labai naudingi pirmą 
kartą į „Gyvasties“ gretas prisijungusiai Kristinai, kurios 2-jų 
metukų sūnui Ajui atliekama peritoninė dializė. Kristina pri-
sipažino, kad pradžioje labai dvejojo dėl važiavimo į stovyklą, 
bijojo pakeisti įprastą aplinką, nepažinojo nei vieno dalyvio. 
Bet atvykus, jos nuomonė greitai pasikeitė.

Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla skirta 
vaikams laukiantiems transplantacijos, gyvenantiems per-
sodinto organo dėka bei jų tėvams vyko rugpjūčio 26–30 
dienomis Šventojoje.

Stovyklos metu buvo ugdomas ne tik vaikų, bet ir juos 
slaugančių tėvų savarankiškumas, pasitikėjimas savimi, 
tuo ką daro (duoda) savo vaikui.

Rytai prasidėdavo lengva ir nuotaikinga mankštele. 
Stovyklos metu vyko 3 užsiėmimai su psichologe Rai-
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ačiū, kad MuMs rašote

„Gyvasties“ žmonės yra vieno 
likimo draugai, todėl daug laiko 
praleidžiame bendraudami, būdami  
kartu.  Bendraujame hemodializės 
įstaigose, linksmai švenčiame gim-
tadienius, su klegėjimu dirbame 
amatų būrelyje, vykstame į smagias 
ekskursijas ir renginius, kuriuos 
vėliau smagiai aptariame,  palydime 
ir palaikome vieni kitus vykstant į 

gydymo įstaigas arba sunkiu gyve-
nimo laikotarpiu. Tačiau tarp sma-
gių, linksmų ir draugiškų akimirkų 
įvyksta tai, kas yra neišvengiama... 
Mūsų, Marijampolės „Gyvasties“ 
skyriui, šie metai yra labai liūdni. 
Liūdna, kad per aštuonis šių metų 
mėnesius netekome aštuonių mūsų 
organizacijos narių: Irenos Andze-
levičiūtės, Bronislovo Buckūno, 

Bernardo Laurinaičio, Vytauto Ala-
burdos, Rimanto Knyzos, Zenono 
Kačiulio, Jono Astrausko, Kazės-
Angelės Katinienės. 

Tai juodžiausi metai, skyriaus gyva-
vimo laikotarpyje. Jie išėjo, bet liko 
mūsų atmintyje.

Žmogus tik žemės svečias ir turi jis 
sugrįžt namo... sunku išleisti jį į kelią, 
kuriuo negrįžta niekas atgalios...

Ne visuomet būna linksma
ILONA MASAITIENė, Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis“ Marijampolės skyriaus projekto vadovė

Anykščiuose, Angelų muziejuje 
vyko paroda „Angelų muziejus del-
ne“. Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Marijampolės skyriaus nariai, vyk-
dant socialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems projektą,  užsiėmimų 
amatų būrelyje metu pagaminome 
„Gyvybės“ angelą. „Gyvybės“ angelu 
pavadinome todėl, kad savo rankų 
prisilietimu jį pagamino žmonės, 
kuriems yra atliktos širdies bei inksto 
transplantacijos. Angelų muziejuje 
Anykščiuose, tarp dvidešimties pro-
fesionalių menininkų sukurtų darbų 
buvo eksponuojamas ir mūsų neprofe-
sionalų sukurtas parodai bei muziejui 
padovanotas „Gyvybės“ angelas. Mu-
ziejaus lankytojai mėnesį laiko rinko 
ir balsavo už labiausiai jiems patikusį 
angelą. Ir ką Jūs manot? Rugpjūčio  
19 dieną parodos uždarymo metu 
buvo paskelbta, kad aplenkus profesi-
onalius menininkus mūsų „Gyvybės“ 
angelas tapo nugalėtoju.   

Nugalėjo Marijampolės „Gyvasties“  
sukurtas „Gyvybės“ angelas
ILONA MASAITIENė, Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis“  
Marijampolės skyriaus projekto vadovė

Už idėją pagaminti angelą 
dėkojame mūsų meno vadovei 
Kristinai Venslauskienei, vi-
siems, kurie mus palaikė ir už 
mus balsavo. Ypatingai noriu 
padėkoti parodą lankiusiems 
ir balsavusiems marijampolie-
čiams. Muziejaus darbuotojai 
pasakojo ir džiaugėsi marijam-
poliečių aktyvumu. Ačiū už 
palaikymą!
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Vilniečių stovykla Ignalinoj
LAIMA ŠVARONAITė,  
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Vilniaus skyriaus narė

Ekskursija po Ignalinos kraštą
LAIMA ŠVARONAITė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Vilniaus skyriaus narė

 Šių metų rugpjūčio pradžioje Vil-
niaus skyriaus „Gyvasties“ nariai dalyva-
vo psichosocialinėj stovykloj Ignalinoj, 
kaimo turizmo sodyboje „Saulėtekis“ su 
psichologe Vidute Ališauskaite.

Pirmas vakaras buvo pažintinis, nes 
stovykloje buvo žmonių, dalyvaujančių 
pirmą kartą. Atmosfera buvo draugiš-
ka, todėl visi naujokai buvo šiltai pri-
imti. Antrąją dieną ryte žaidėm žaidimą 
„Raudonkepuraitė“. Žmonės būdami 
dviejose komandose turėjo nuspręsti, 
kuris personažas jie tuo metu yra: me-
džiotojai, vilkai ar raudonkepuraitės. 
Šis žaidimas moko bendradarbiavimo 
ir komandiškumo. Kito žaidimo metu 
reikėjo pasiskirstyti komandom pagal 
drabužių spalvą ar kažkokią vieną deta-
lę. Šis žaidimas moko greitos reakcijos 
ir pastabumo. Reikėjo greitai pastebėti, 
kurie žmonės yra apsirengę panašia 
spalva ar drabužiuose dominuoja pa-

naši kažkokia detalė. Įdienojus 
ėmėm gaminti aitvarus. Darbas 
vyko tvyrant pakiliai nuotaikai, 
nes jautėsi bendradarbiavimas. 
Šis užsiėmimas padeda mokytis 
supratimo, bendradarbiavimo 
ir sutarimo. O taip pat tokia 
veikla padeda užsimiršti apie 
tave kamuojančias problemas.  Pa-
skutinę stovyklos dieną piešėm ant 
akmenų. Ši meninė veikla, kaip ir bet 
kuri kita padeda atsipalaiduoti, bent 
tai akimirkai pamiršti tave slegiančius 
rūpesčius ir susikaupusias emocijas 
išlieti spalvomis. Vėliau leidom savo 
pagamintus aitvarus. 

Ši stovykla naudinga tuo, kad žmo-
nės galėjo bendrauti su panašaus ar 
tokio pat likimo žmonėmis. Taip pat 
pusryčiaujant, pietaujaunt ar vakarie-
niaujant vykdavo pokalbiai apie save, 
kitus ir tarpusavio santykius, kas pa-

deda dar labiau pažinti šalia esančius. 
Taip pat buvo daug kalbama apie savo 
patirtį susirgus, dalinamasi patarimais 
ir pan. Stovykla buvo labai naudinga 
ir atmosfera buvo labai jauki, jautėsi 
kažkoks bendrumo jausmas. Visi 
viską darė kartu. Tuo psichosocialinės 
stovyklos ir yra naudingos. Jos dar la-
biau suartina žmones, kai tu nesijauti 
vienas, o supranti, kad aplink yra to-
kių pačių kaip tu, kurie tave supranta.  
Nuoširdus ačiū organizatoriams. 

Projektą rėmė  
Vilniaus miesto savivaldybė

Rugpjūčio pradžioje Vilniaus skyriaus 
nariai keliavo po Ignalinos kraštą.

Pirmiausia nuvažiavom į aukščiau-
sią 36 m. Aukštatijos nacionalinio 
parko apžvalgos bokštą Labanoro 
girioje. Viršuje atsiveria nepaprasto 
grožio ežeras. Truputėlį pasifotogra-
favom, o nusileidę žemyn pamatėm, 
kad šalia yra ežeras, todėl nuėjom prie 
jo. Kai jau norėjom grįžti, žiūrim, 
kad neberandam išėjimo, nes viskas 
aplink aptverta. Tačiau kiek buvo 
smagumo, kai po to turėjom lįsti per 
tvoros apačią, kad galėtume atsidurti 
kitoje pusėje. Kai jau visi susirinko 
nuvažiavom ir aplankėm dvi Igna-
linos rajono bažnyčias – akmeninę 
ir medinę.

Važiavom į plaktukų muziejų. Jame 
yra daugiau nei 500 įvairių plaktukų 
iš viso pasaulio: nuo seniausių laikų 
iki pačių naujausių, kokia yra didžiulė 

jų įvairovė: mediko, skulptoriaus, 
geologo, laikrodininko ir kt. Yra labai 
įdomių eksponatų. Taip pat patiko 
idėja, kad kiekvienas lankytojas atėjęs 
į muziejų turi įkalti vinį tam skirtoje 
vietoje.

Paskui buvome „Paukščių kaime“. 
Tai labai įdomi vieta, kurioje galima 
pamatyti įvairiausių rūšių paukščių ir 
kitų gyvūnų: žąsų, ančių, įvairiausių 
vištų, fazanų, „kelnėtą“ gaidį, pelėdų, 
stručių, asilų, alpakų, kiškių, keturra-
gių avinų ir kt. Visus gyvūnus galima 
maitinti savo atsineštais batonais. Čia 
mes dalyvavom edukacinėj programoj, 
kurios metu kaimo vadovė iš pradžių 
uždavinėjo įvairių klausimų apie 
paukščius, o teisingai atsakiusiam pa-
dovanodavo plunksną. Paskui didelėje 
skardoje ant laužo kepėm kiaušinienę 
iš įvairių kiaušinių, kuriuos turėjo 
įmušti kiekvienas dalyvis. Kitoje 

užduotyje mes turėjom pasirinkti po 
tikrą paukščio plunksną ir su ja bei 
tušu ant lapo popieriaus simboliais 
nupiešti savo didžiausią svajonę. Vėliau 
tas mūsų svajones suvyniojo ir pakabi-
no ant medžio Laimės paukštei. Paskui 
važiavom į vieną gražiausių Lietuvos 
vietų – Ladakalnį. Buvo smagu valgyti 
gamtos apsupty su puikia kompanija 
šalia. Dar aplankėm bitininkystės mu-
ziejų. Į jį atėję nusipirkom bilietus ir 
išsiskirstėm pusvalandžiui, kas sau. Kas 
nuėjo pasivaikščioti po muziejų ir pa-
sidairyti, o kas tiesiog nuėjo pagulinėti 
ant hamakų ir pailsėti. Taip ir baigėsi 
mūsų išvyka. Patirta daug įspūdžių, 
sužinota daug naujų dalykų, pamatyta 
gražių vaizdų. Ačiū organizatorei už 
puikų laiką, o visiems dalyvavusiems –  
už tai, kad buvot. Buvo puikiai pra-
leistas laikas ir įspūdžiai atminty išliks 
ilgam.
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Nedvejokite, būkite ryžtingi
VYTAUTAS BALSEVIČIUS

Sveiki  visi, kas skaitys šį straipsnį.  
Norėčiau pasidalinti savo patirtimi 
įveikiant inkstų ligą, apie kurią sužino-
jau 2006 metais. Apsilankius pas gy-
dytojus dėl nugaros skausmų išgirdau 
diagnozę, kuri mane labai sukrėtė: „Su 
jūsų nugara viskas tvarkoje, bet turit 
rimtų problemų su inkstais“.

Teko tirtis. Santariškėse atlikus 
tyrimus paaiškėjo, kad vienas inkstas 
nefunkcionuoja, o kito - funkcija taip 
pat sutrikusi. Išklausiau gydytojų ver-
diktą, kad vienintelis gydymo būdas 
yra transplantacija, o kol jos lauksiu –  
dializės procedūros. Išgirdęs šiuos 
žodžius aš nedvejodamas sutikau. Tą 
patį noriu patarti ir kitiems žmonėms, 
kurie susidūrė su šia problema: nerei-
kia dvejoti priimant sprendimą dia-
lizuotis. Dializės neišgydo ligos, bet 
palengvina gyvenimą laukiant trans-
plantacijos. Kelias iki transplantacijos 
nėra lengvas, bet, jei jūsų sveikatos 
būklė leidžia, ryžtis transplantacijai 

verta. Laukiant transplantacijos svarbi 
dializės kokybė. Uždelsus pradėti 
dializę dėl pablogėjusios būklės galite 
būti neįtraukti į laukiančių donoro 
sąrašus. Dėl organizme besikaupian-
čių skysčių ir nuolat svyruojančio 
svorio pasunkėja širdies darbas todėl 
labai svarbu laikytis jus gydančio 
nefrologo rekomendacijų.

Grįžkime prie mano istorijos. Po 
mano sprendimo laukti transplantaci-
jos prasidėjo ilgas pasiruošimo kelias. 
Kiekvienam jis gali būti skirtingas. 
Man buvo suformuota arterioveninė 
fistulė, kuri skirta atlikti dializės pro-
cedūras. Kol fistulė brendo (ją galima 
naudoti tik praėjus 4–6 savaitėms po 
suformavimo) man buvo įvestas katete-
ris į kaklo arteriją. Jūs turite būti ryžtin-
gi, negalima dvejoti ar delsti, jei tvirtai 
pasiryžote transplantacijai. Ruošiantis 
transplantacijai organizme negali būti 
infekcijos židinių ir uždegiminių pro-
cesų. Kadangi mano inkstuose buvo 

susiformavusių akmenų, reikėjo šalinti 
inkstą. Tų pačių metų rudenį man buvo 
pašalintas vienas inkstas. Užgijus žaiz-
dai, po mėnesio aš pats paskambinau 
savo gydančiam gydytojui ir pasakiau: 
„Daktare, mano žaizda jau užgijo, kada 
šalinam kitą inkstą?“ 

Po kelių dienų aš jau gulėjau chirur-
giniame skyriuje ir laukiau operacijos. 
Po operacijos dėl nedidelio karščiavimo 
buvo pašalintos tonzilės, kadangi jos 
buvo papildomas infekcijos šaltinis. 
Svarbu žinoti, kad inkstai jums gali būti 
persodinti iš gyvo donoro, su kuriuo jus 
sieja giminystės saitai arba iš mirusio 
žmogaus, kuris yra davęs sutikimą tapti 
donoru. Man inkstą dovanojo mama. 
Aš buvau laimingas sugrįžęs į normalų 
gyvenimą ir už tai aš labai dėkingas savo 
mamai. Nebereikėjo lankytis dializės 
procedūrose, galėjau gerti vandens 
kiek noriu, nes dializuojantis reikia 
riboti skysčius, kurie nepasišalina iš 
organizmo natūraliu būdu. Keista tai, 
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Braun dializės klinikų kontaktai:
B.Braun                     
dializės klinikos:

Adresas Telefonas, Klinikos vyr. slaugytojos 
elektroninis paštas

Darbo laikas

Pacientams Vilniuje galime pasiūlyti vakarines pamainas visomis savaitės dienomis !
Vilniaus  
Lazdynų klinika

Vilnius, Miškinių g. 6A Mob. 8 656 50156
Tel.  8(5) 250 54 50, 8(5) 250 5968
daiva.saduikiene@avitum.lt

I, III, V    7:00–17:00
II, IV, VI  12:00–22:00

Vilniaus  
Antakalnio klinika

Vilnius, Žolyno g. 3 Mob. 8 685 03109, 8 656 74662
Tel.  8(5) 268 51 62
audinga.jasiulionyte@avitum.lt

I, III, V    7:00–22:00    

Kauno klinika Kaunas, Tvirtovės al. 18 Mob. 8 652 01553
Tel. (8 37) 33 05 82
virginija.mazelyte@avitum.lt

I–VI        7:00–16:30

Prienų klinika Prienai,  Brundzos g. 1 Mob.  8 656 79622, 8 656 79622
Tel. 8 (319) 51 126
laima.matulioniene@avitum.lt

I, III, V    7:00–22:00    

Raseinių klinika Raseiniai, Maironio g. 8 Mob. 8 652 52496
Tel.  8 (428) 52 077
reda.antanaviciene@avitum.lt

I, III, V    7:00–16:30    

Šiaulių klinika Šiauliai, Vilniaus g. 172A Mob. 8 685 69677, 8 650 87488
Tel.  8 (41) 526 533
stase.janusauskiene@avitum.lt

I–VI         7:00–17:00

kad po transplantacijos gerti visai ne-
sinori. Po transplantacijos reikia gerti 
nemažai vaistų, bet patikėkite, tai yra 
daug geriau nei dializuotis. Žinoma, 
persodinus inkstą, nereiškia, kad jis 
veiks visą likusi gyvenimą, bet tuo 
reikia tikėti.

Man persodintas inkstas dirbo 
šešerius metus. Tikėjau, kad ma-
mos inkstas dirbs ilgiau, bet nutiko 
kitaip. Tuomet vėl iškilo klausimas: 
ar ryžtis transplantacijai dar kartą? 
Manau, kad, jei jūsų sveikata lei-
džia, teisingas sprendimas yra ryžtis 
naujai transplantacijai. Svarbu ne-
uždelsti, kaip padariau aš. Bandant 
išgelbėti persodintą inkstą galima 
pakenkti kitiems organams. Dializės 
vėl tampa būtinos, kol organizmas 
dar nenualintas. Mano atveju buvo 
pažeistas skrandis. Skrandį reikėjo 
gydyti, kad vėl galėčiau būti įtrauktas 
į laukiančiųjų inksto sąrašus. Todėl 
patariu visiems: jeigu jūsų tyrimai 
labai pablogėjo, kreatininas pakilo 
iki 400–500 mmol/l,  reikia pradė-
ti dializuotis. Jeigu jūsų fistulė jau 
neveikia, reikia suformuoti naują. 
Apie tai jau reikia pradėti galvoti kol 

jusųkreatininas 300–400 mmol/l. 
Nepamirškite – fistulė dar turi subręs-
ti! Kodėl svarbu neuždelsti vėl pradėti 
dializuotis? – Todėl, kad vilkinant, 
jūs nuodijat savo organizmą, alinat 
širdį, „užrūgštinat kraują“, o dėl šių 
priežaščių atsiranda nuovargis, dings-
ta apetitas, atsiranda mieguistumas, 
troškulys, dusulys. 

Kaip minėjau anksčiau, man per-
sodintas inkstas funkcionavo šešerius 
metus. Kelias iki antros transplanta-
cijos buvo komplikuotas. Gelbėjant 
įsodintą inkstą mano organizmas 
buvo nusilpęs. Po fistulės formavimo 
operacijos „pasigavau“ infekciją, po 
kurio laiko plyšo naujai suformuota 
fistulė, todėl dializuojamas buvau per 
ilgalaikį kateterį, kuris buvo įvestas į 
kaklo veną. Po trijų mėnesių vėl buvau 
įtrauktas į laukiančiųjų inksto sąrašus, 
o po 30 mėnesių sulaukiau donoro 
inksto, kuris sėkmingai persodintas 
veikia jau 5 mėnesius. Reikia tikėti 
savimi, gydytojais ir šiuolaikiniais 
medicinos pasiekimais. Viskas juda 
į priekį, tobulėja vaistai, atliekami 
tyrimai po transplantacijos, pagal 
kuriuos sekama persodinto inksto 

funkcija. Verta visa tai išgyventi,  kad 
vėl grįžtum į normalų gyvenimą. 

Dializuojantis teko bendrauti su 
įvairiais likimo broliais ir seserimis. 
Yra tokių, kurie dar jauni, sunkiai 
ryžtasi dializėms, nesiryžta transplan-
tacijai, bijodami, kad persodintas 
inkstas neveiks. Likimai susiklosto 
įvairiai, bet mano patarimas: nedve-
jokite, būkite ryžtingi. Gyvenimas 
yra vienas, todėl reikia jį nugyventi 
taip, kad nebūtų gaila net jeigu jūs ir 
susidūrėte su sunkia liga.

Gydytojo komentaras
Dalia Indriūnienė, B.Braun Avitum  
Žolyno klinikos vyr. nefrologė

Puikiai prisimenu Vytautą. Jis ilgą 
laiką dializavosi B.Braun klinikoje. 
Per visą gydymosi mūsų klinikoje 
laikotarpį p.Vytautas mus žavėjo 
savo dideliu optimizmu ir veiklumu. 
Ne vieną kartą kviestas inksto trans-
plantacijai, kuri dėl įvairių priežasčių 
nebuvo atlikta, jis neprarasdavo vilties 
sulaukti savojo inksto donoro. Džiau-
giamės kartu su Vytautu ir linkime 
jam sveikatos bei geros kloties.
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Kauniečiai džiaugėsi dzūkų svetingumu
INGRIDA LISAUSKIENė, KKNLD „Kauno Gyvastis“ narė

Birželio 19 dieną „Kauno Gyvas-
ties“ nariai bei jų artimieji leidosi į 
dar vieną kelionę – šįkart aplankėme 
Dzūkiją. Keliavome jaukiu autobusu, 
o Irma Juodienė atsipalaiduoti mums 
tikrai neleido: pririnkusi internete 
daugybę suktų klausimų, ji mums 
surengė tikrą „protmūšį“. Klausimai 
buvo ir lengvi, ir kartu gana sudėtingi: 
laimėjo autobuso „galo“ komanda.

Nė nepajutome, kaip pasiekėmė 
Merkinės piramidę: įspūdingą statinį 
– kupolą Merkinės širdyje. Piramidės 
ir sodybos savininkas mums papasa-
kojo piramidės atsiradimo istoriją, 
kalbėjo apie statybas, žmonių srautus, 
kurie atvyksta kasdien tikėdamiesi 

Viešpaties malonės ir sveikatos atga-
vimo stebuklo. Kalbama, jog pabu-
vus piramidės viduje, galima patirti 
ypatingą dvasinį praregėjimą, Dievo 
artumą. Manau, kad daugelis „gyvas-
tiečių“ patyrė ypatingas pajautas ir 
malones būdami piramidės viduje. 

Vėliau aplankėme Merkinės apžval-
gos bokštą, lipome į patį viršų ir grožė-
jomės Merkio bei Nemuno panorama. 
Į mūsų ekskursijos programą buvo 
įtrauktas ir istorinio Dzūkijos mieste-
lio – Perlojos aplankymas. Aplankėme 
vietinę bažnytėlę bei dar 1930m. staty-
tą Vytauto Didžiojo paminklą.

Ir su didžiausiu nekantrumu patrau-
kėme į Mačionių grikių sodybą, kur 
dalyvavome edukacinėje programoje 
„Grikio kelias nuo sėjos iki pietų stalo“. 
Sodybos šeimininkė pasakojo apie gri-
kių apginimą, grikio maistines savybes, 
apdorojimą bei paruošimą maistui. 
Šeimininko padedami mokėmės kulti 
spragilais, sijoti grikių miltus specialiu 
rėčiu, vėliau malėme grikių miltus su 
girnomis, maišėme tešlą ir kepėme 
grikinius blynus ir, aišku, ragavome. 
Grikių blynai buvo tikrai ypatingi… 
Sodyboje ragavome ir ypatingos dzū-
kiškos rūgštynių sriubos bei ant žarijų 
kepto kugelio. Ir, beje, pamiršau pa-
minėti, kad į sodybą patekti galima tik 
ypatingu keliu: kabančiu, vibruojančiu 
tiltu, kurį vietiniai vadina „Melagių 
tiltu“. Kai kurie iš mūsų bijojo eiti 
šiuo mįslingu tiltu, bet drąsiausiųjų 
paskatinti saugiai įveikėmė visas kliūtis 
ir į sodybą patekome.

Sekmadienio išvyka praėjo sma-
giai. Lauksime naujų išvykstamųjų 
susitikimų, kuriuose bendrą kalbą ir 
paguodą randa ne tik sergantieji, bet 
ir jų šeimos nariai. 
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Pasidžiaukime kartu
RIMA PETROLIENė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Klaipėdos skyriaus narė

Šiais metais tarp  studentų, baigusių  
Klaipėdos universiteto sveikatos fa-
kultetą turime ir du Lietuvos asociaci-
jos „Gyvastis“ narius – Auksę Skirzge-
lienę ir Kazį Kuneiką. Ši organizacija 
vienija tuos, kurie laukia ar jau yra 
po organų transplantacijos. Žmonės 
su sunkiais sveikatos sutrikimais, 
priklausantys nuo nuolatinio vaistų 
vartojimo ar dializių (dirbtinio kraujo 
valymo) procedūrų. Visa tai apsun-
kina gyvenimą, suvaržo galimybes ir 
siekius. Todėl mes labai džiaugiamės 
tais,  kurie savo pavyzdžiu rodo, jog 
negalia valios ir pastangų dėka prasi-
veržia į galią. 

Kai Auksei buvo 12 metukų, ūmus 
apsinuodijimas „iššaukė“ glomerulo-
nefritą ir mergaitei pripažino inkstų 
nepakankamumą, prasidėjo gydymas 
ligoninėse, dėl šios priežasties nuo 
17 m. jai  pradėjo atlikinėti dializes. 
Negalėdama normaliai lankyti mo-
kyklos, 12-tą klasę mergina baigė 
eksternu. Sulaukusi 18-os, Auksė 
gavo iš mamos neįkainojamą dovaną, 
mama davė savo inkstuką,  kuris po 
persodinimo pradėjo gerai funkci-
onuoti. Sveikata taisėsi, ji sugebėjo 
dirbti ir kartu neakivaizdiniu būdu 
baigti Klaipėdos aukštesniąją medi-
cinos mokyklą, pasirinkusi socialinio 
darbuotojo specialybę. Po 13 metų 
„laisvės“ nuo kraujo valymo aparatų, 
inkstukui atsisakius veikti, (atsinau-
jino ta pati inkstų liga) teko vėl grįžti 
į dializių kliniką, kas antrą dieną po 
4 val. gulėti lovoje, kol baigdavosi 
procedūros.

Auksė vis labiau kabinosi į gyve-
nimą. Visada savyje jautė, kad jos 
vieta medicinoje ir 2012 m. įstojo į 
Klaipėdos universitetą, sveikatos fa-
kultetą. Ją sudomino ergoterapija –  
profesija, kuri leidžia padėti žmo-
nėms, nepaisant negalios, ligos ar 
raidos sutrikimų, gyventi visavertį, 
prasmingą gyvenimą. Studijų  metu 
mirė mylimas tėvelis, pati atlaikė 

ne vieną fistulės operaciją (diali-
zuojamo žmogaus venos ir artetijos 
jungtis, į kurią dūriama norint 
valyti kraują), bet Auksei pavyko 
ir mokytis, ir derintis prie studijų 
tvarkaraščio. Būdama 3-iame kurse 
sulaukė iškvietimo transplantaci-
jai, po kurios inkstukas nenorėjo 
„užsivesti“, tad dar mėnesį reikėjo 
gulėti ligoninėje, kai tuo metu artėjo 
egzaminai. Sėkmingai baigusi, net 
gavusi pagyrimą už savo diplominį 
darbą, Auksė toliau žada studijuoti 
magistrantūroje, papildomai mokosi 
Kaune Rytiečių tradicinės akupre-
sūros, ajurvedinio masažo, domisi 
Rytų filosofija bei jų medicina, 
tiesiog jaučiasi pasukusi savo keliu, 
siekia gilinti savo žinias ir padėti 
sergantiesiems.

Kazys Kuneika, kaip ir Auksė gavo 
ergoterapeuto specialybės diplomą. 
Nuo vaikystės sirgdamas cukriniu 
diabetu, inkstų nepakankamumu, 
laikui bėgant apako. Dabar jis antras 
Lietuvoje diplomuotas neregintis 
ergoterapeutas. Kai persodino inkstą 
ir nebereikėjo dializuotis, pradėjo 
studijuoti Klaipėdos universitete, 

jam tai buvo įdomu, naudingos 
žinios sau ir noras panaudoti jas 
gydant  kitus. Tai žmogus, pil-
nas entuziazmo ir neišsenkančios 
energijos. Nuo vaikystės jau turėjo 
rimtų sveikatos sutrikimų ir todėl 
jausdavosi atstumtas, nepilnavertis. 
Dabar gi tiesiog brangina kiekvieną 
gyvenimo minutę. Baigė universi-
tetą, įveikė sunkumus, dažnai nu-
brozdinta kakta, (vis juokaudamas, 
jog stulpas ne vietoj pasitaikė) buvo 
aktyvus studentų sąjungos narys, 
daug padarė, kad silpnaregiai stu-
dentai lengviau patektų į mokymosi 
įstaigas. Klaipėdos universitete pelnė 
„Metų iniciatyvos“ apdovanojimą 
už aktyvią visuomeninę veiklą. Pa-
pildomai mokosi masažo Klaipėdos 
profesinio rengimo ir reabilitacijos 
centre, kur vadovauja mokinių 
tarybai, spėja aktyviai dalyvauti 
Klaipėdos ir Telšių regiono aklųjų ir 
silpnaregių centro bei LA „Gyvastis“ 
veiklose. Kazys toliau tęs studijas 
universiteto magistrantūroje, savo 
pavyzdžiu rodydamas ir kitiems 
silpnaregiams galimybę siekti ergo-
terapeuto specialybės.
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„Atgajiečių“ vasara
EGIDIJUS KALINAITIS, Šiaulių inkstų ligomis sergančiųjų draugijos „Atgaja“ pirmininkas

– išvykos į Anykščius metu. Moky-
mai prasidėjo jau kelionėje. Lietuvos 
Raudonojo kryžiaus Šiaulių skyriaus 
vadovė Ilona Sungailienė paskyrė 
prižiūrinčius asmenis, atsakingus už 
drausmę ir pirmosios pagalbos teiki-
mą, paaiškino būtinybę prieš teikiant 
pagalbą įvertinti grėsmę savo sveikatai 
ar gyvybei, pamokė, kaip reikia nau-
dotis apsisaugojimo priemonėmis, taip 
pat pademonstravo įvairius kraujavimo 
stabdymo ir galūnių imobilizavimo 
įvykus lūžiams būdus.

Anykščiuose aplankėme Puntuko 
akmenį, žymųjį Lajų taką bei „Dai-
nuvos“ nuotykių slėnį. Nors nuotykių 
slėnyje buvo suplanuotas tik skrydis 
lynu per Šventosios upę, tačiau 
administracijos darbuotojai pasiūlius 
nuolaidą pasirinkome dar ir atrakciją 
„Big swing“, kurios metu patiriamas 
laisvas kritimas. Jau skrydis lynu per 
Šventosios upę (pirmyn ir atgal – po 
150 m.) pasirodė įspūdingas, tačiau 

Draugijos „Atgaja“ vasaros sezoną 
gegužės 3 d. atidarėme saldžiai – 
edukacinėje ekskursijoje. Jos metu 
aplankėme saldainių fabriko „Rūta“ 
šokolado muziejų ir patys pasiga-
minome saldumynų, kuriuos kaip 
lauktuves parsinešėme namo. Daug 
sužinojome ne tik apie šokoladą, bet 
ir apie lietuviškų saldumynų gamybos 
istoriją ir tradicijas Šiaulių mieste.

Kitas mūsų draugijos organizuotas 
renginys, vykęs liepos mėnesį, buvo 
jau kasmetinėmis tapusios žvejybos 
varžybos prie Talkšos ežero. Smagu, 
kad dalyvių, o ypač palaikymo ko-
mandos gretos kasmet vis gausėja. 
Oras buvo nuostabus, tad buvo ne tik 
smagu žvejoti, bet ir pabendrauti su 
seniau matytais nariais, pabūti drauge 
gamtoje. Varžybų nugalėtoja tapo 
daugiausiai pergalių mūsų draugijos 
žvejybos varžybose pelniusi Larisa 
Maskaliūnienė.

Šiemet pagal Šiaulių miesto savival-
dybės laimėtą projektą „Gyvenimas 
vienas – saugok jį“, mokėmės pir-
mosios medicinos pagalbos teikimo 
pagrindų. Projekte, kartu su draugijos 
„Atgaja“ nariais, dar dalyvavo Lietuvos 
Raudonojo kryžiaus Šiaulių skyriaus 
atstovai, Šiaulių Parkinsono draugijos 
nariai bei asociacijos „Draugystės švie-
sa“ tautinių mažumų atstovai. Buvo 
pasirinkta netradicinė mokymo forma 

visi sukome galvas kas per atrak-
cija „Big swing“?

Rezultatas pranoko lūkesčius... 
Kadangi niekas nežinojo, kas 
vyks, pradininku teko būti man. 
Prie man uždėtų apsauginių 
diržų prikabino lyną, pakabintą 
tarp dviejų netoliese augančių 
pušų, įtempimo lynu pakėlė į  

15 m. aukštį ir... atkabino mane 
laikantį įtempimo trosą. Sekundę 
pakabėjęs ore pasileidau žemyn lyg 
didžiulė švytuoklė. Jausmas nepa-
kartojamas... Pamatę atrakciją keli 
per Šventosios upę „skridę“ dalyviai 
atsisakė tokio „ekstrymo“ ir perleido 
kitiems.

Renginį užbaigė vakaronė pavėsi-
nėje ant Šventosios kranto, kurioje 
buvo parodyta, kaip teisingai atlikti 
įpūtimus ir krūtinės ląstos paspau-
dimus ant specialaus manekeno. 
Visi be išimties dalyviai gavo dalyvių 
pažymėjimus.

Tačiau tuo rugpjūčio mėnesio 
renginiai nesibaigė... Rugpjūčio 26 d.  
aktyviausi draugijos „Atgaja“ nariai 
buvo pakviesti kartu su Lietuvos 
Raudonojo kryžiaus draugijos Šiau-
lių skyriumi vykti į Palangoje vykusį 
Lietuvos raudonojo kryžiaus sąskrydį, 
vykusį Palangos centriniame gelbėji-
mo poste, į kurį susirinko atstovai iš 
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visos Lietuvos. Vyko aštuoni aktyviausi 
draugijos nariai. Palangos gelbėjimo 
posto vyr. gelbėtojas papasakojo apie 
jūroje ir paplūdimyje kylančias grės-

mes, galimas skaudžias pasekmes bei 
nurodė kaip jų išvengti. Po to gydytoja 
reanimatologė, dirbanti greitosios pa-
galbos tarnyboje pasakojo apie įvairias 

traumas, jų priežastis ir 
pirmosios pagalbos sutei-
kimo galimybes. Pasibai-
gus oficialiajai programos 
daliai buvome pavaišinti 
kibinais ir sultiniu. Likusį 
laisvą laiką kiekvienas iš-
naudojome savaip – vieni 
maudėsi jūroje, kiti vaikš-
čiojo pušynu, dar kiti ap-
lankė Gintaro muziejų ar 
važinėjosi dviračiais. Na, 
o grįžtant namo, visą kelią 
autobuse netilo dainos.

Na, ir paskutinis šios 
vasaros draugijos „Atgaja“ 
renginys buvo paskutinį 

rugpjūčio sekmadienį, jau tradiciniu 
tapęs, plaukimas baidarėmis. Šiemet 
buvo pasirinkta Dubysos upė, atkarpa 
nuo Pabarėlių kaimo iki Lyduvėnų 
tilto (atstumas 21 km.). Deja, dėl 
traumų ar ligos negalėjo dalyvauti 
net keli ištikimiausi šios aktyvios 
poilsio rūšies entuziastai. Tačiau nors 
plaukėme tik keturiomis dvivietėmis 
baidarėmis, tačiau užteko ir kalbų, ir 
smagių nuotykių (prie Ginučių už-
tvankos). Nors ir neplanavau, tačiau 
jau pabaigus trasą, išlipant iš baidarės, 
dėl įgimto „grakštumo“ įkritau į van-
denį, tad teko išsimaudyti. Visa laimė, 
kad tiek šioje išvykoje, tiek kituose, 
iki šiol buvusiuose, renginiuose švietė 
saulutė.

Tad telydi visus saulės spinduliai 
ir šilti šios vasaros prisiminimai iki 
kitos vasaros.

Šių metų liepos 23–24 dienomis 
„Kauno Gyvasties“ nariai su savo šei-
mos nariais leidosi į įspūdingą kelionę 
po Pamario kraštą, norėdami ne tik 
paragauti šviežios žuvienės, paplau-
kioti laivais, bet ir dvasiškai pratur-
tėti, juk Pamario kraštas nuo senovės 
žavi mus savo tradicijomis, žvejų 
grytelėmis, nepakartojamais gamtos 
peizažais ir įspūdingais saulėlydžiais. 
Pirmoji mūsų kelionės vieta, kurioje 
ir susitikome, buvo Mingės kaimo 
sodyba, pasitikusi mus savo papras-
tumu, vaišingumu ir skaniais žuvies 
patiekalais. Visą vakarą mes ben-

dravome, žaidė-
me nuotaikingus 
komandinius žai-
dimus, dalyvavo-
me edukacinėse 
veiklose. Nepai-
sant amžiaus skir-
tumų, ligų, visi 
jautėsi laimingi: 
vieni pirmąkart 
atitrūkę nuo miesto šurmulio, kiti – 
nuo dializių ir ligoninių. Kiekvienas 
draugijos narys patyrė kažką nepa-
prasto toje kelionėje: vieni -  džiaugs-
mą, kiti  - ilgesį, treti – ramybės pojūtį 

Įspūdžiai apie  
kelionę į Mingę
INGRIDA LISINSKIENė,   
KKNLD „Kauno Gyvastis“ narė

pabendravę su likimo draugais ir jų 
artimaisiais.

Antrą dieną laivu išplaukėme į Rus-
nės salą. Gidės lydimi vaikščiojome po 
salą, aplankėme Reformatų bažnyčią, 
dalyvavome edukacinėse programose 
apie Rusnės krašto istoriją. Laive mūsų 
vėl laukė staigmena: įvairūs žuvies 
patiekalai... Jų tądien prisiragavome 
iki soties. Daugelio narių nuomone, 

kelionė buvo nepakartojama. Ateityje 
mes ir toliau keliausime: dar tiek daug 
neaplankytų vietų, dar tiek daug vilčių 
ir svajonių, tad gyvenkime ir džiauki-
mės šia Dievo dovana.
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Kiekvienų metų rudenį, Sostinės 
dienų metu Vilniuje, Katedros aikštėje, 
Lietuvos specialiosios kūrybos draugija 
„Guboja“ organizuoja respublikinę 
neįgaliųjų bendruomenės mugę-kon-
certą „Tau, Vilniau!“. Jau ne pirmą 
kartą šioje gražioje, margaspalvėje 
neįgaliųjų mugėje dalyvaujame ir mes, 
vilniečiai „gyvastiečiai“. O šiemet prie 
mūsų prisijungė kolegos iš Vilkaviškio. 
Šventė „Tau, Vilniau!“, kuri šiais me-
tais organizuojama jau dvyliktą kartą –  
tai galimybė neįgaliems žmonėms 
parodyti visuomenei savo kūrybinius 
ir darbinius pasiekimus. „Gyvasties“ 
nariai jau 10 metų lanko keramiko 
Gvido Raudoniaus užsiėmimus. Ten 
atsiskleidžia jų meniniai sugebėjimai, 

Tau, Vilniau
ViLma RadaVičienė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Vilniaus skyriaus pirmininkė

kartais nustebinantys ir pačius kūrėjus. 
Vilniaus skyriaus projektų vykdytoja 
elona Rutkauskienė visas norinčias 
„Gyvasties“ moteris moko pačių įvai-
riausių rankdarbių – dekupažo, pa-
puošalų gaminimo, krepšelių pynimo 
iš laikraščių, mandalų ir daug visokių 
grožybių. Pasimokiusios „Gyvasties“ 
kabinete, darbus kuria ir namuose. 
antai vilnietė aliona Urbanovič į 
mugę atnešė parduoti daug papuošalų, 
kuriuos ne tik gražiai, skoningai pada-
rė, bet ir įpakavo.

Savo darbeliais prekiavio ir Ugnytė, 
kuri laukia širdies transplantacijos, o jos 
mama – originaliomis kepurytėmis.

Vilkaviškietės moterys į sostinę 
atvežė mezginių – suknelių, sijonų, 

kojinių, pirštinių, kuriuos sėkmingai 
pardavinėjo mugės metu.

Ryškioje „Gyvasties“ palapinėje taip 
pat buvo galima įsigyti ir skirtukų, 
dekupažuotų lentelių, dėžučių.

Katedros aikštėje koncertavo  neį-
galiųjų meno saviveiklos kolektyvai, 
Lietuvos kariuomenės garbės sargybos 
orkestras, Valstybinis pučiamųjų 
instrumentų orkestras „Trimitas“. 
Pavėsinėse grojo neįgaliųjų organiza-
cijų atvykę prekiautojai. Kas norėjo –  
galėjo šokti, ar prisiminti liaudiškos 
dainos posmelį.

„Gyvastiečiai“ visada prisimena savo 
tiesiogines „pareigas“ – propaguoti 
organų donorystę. Tą darėme ir šioje 
mugėje. Prie Varpinės išrikiavome savo 

stendus, kuriuose laukiančių trans-
plantacijos ar transplantuotų žmonių 
portretai. Praeiviai skaitė, žiūrėjo, dis-
kutavo. „Gyvasties“ aktyvios, visada ge-
ranoriškai nusiteikusios merginos – po 
antros inksto transplantacijos Justina 
bei agata, kurios mamai prieš 20 metų 
buvo atlikta inksto transplantacija, 
dalino lankstinukus praeiviams.

Valgydami  kareivišką košę, pasisiū-
buodami pagal armonikos akordus, 
planavome, kuo prekiausime kitais 
metais, kad būtume dar originalesni.
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Ekskursija po Vilniaus požemius
Laima Švaronaitė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis” Vilniaus skyriaus narė

Šių metų rugpjūčio 20 d. vilniaus 
skyriaus „Gyvasties“ nariai dalyvavo 
ekskursijoje po vilniaus požemius. 
tiek daug ekskursijų jau būta, atrodo, 
ar dar gali būti kažkas nematyto ar 
nežinomo? Pasirodo gali, nes vilniaus 
požemiai slepia daug įdomybių, ku-
rios yra nematomos eiliniam praeiviui.  
Pirmoji mūsų stotelė buvo Šv. Ka-
zimiero bažnyčia esanti Didžiojoj 
gatvėj. tai pirmoji ir seniausia ba-
rokinė bažnyčia vilniuje, pastatyta 
1604–1615m. jėzuitų. Kai nusi-
leidom į kriptą esančią po altoriu-
mi pamatėm juoda spalva tapytų 
freskų. Jose vaizduojama mirties ir 
prisikėlimo vilties tema. toje krip-
toje buvo laidojami vienuoliai.  
Kita stotelė buvo marijos ir Jurgio 
Šlapelių namas – muziejus. Jurgis 
Šlapelis buvo kalbininkas, pedagogas, 
žodynų sudarytojas, leidėjas, vertėjas 
bei kultūros ir visuomenės veikėjas. 
marija Šlapelienė buvo pirmosios 
lietuviškos operos „Birutė“ pirmoji 
atlikėja. Įėjus į jų namą – muziejų 
ir nusileidus į rūsį mus „pasitiko“ 
labai įdomios kompozicijos iš siūlų. 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę 
Šlapelių dukra padovanojo namą 

vilniaus miesto savivaldybei su sąly-
ga, kad jame bus įrengtas muziejus. 
išėję iš Šlapelių namo patraukėm į 
gintaro galeriją. Kai kurie iš dalyvių 
stebėjosi, kad vilniuje yra gintaro 
muziejus, nes apie tokį žinojo tik 
esantį Palangoje. na, o vilniuje 
esančiame taip pat galima pama-
tyti daug gražių gintaro dirbinių. 
Paskui mes patraukėm link Bernar-
dinų bažnyčios. Praėjom labai gražų 
kiemelį, kuriame anksčiau buvo 
pirmasis vilniaus botanikos sodas pri-
klausęs vilniaus universitetui. Labai 
rami ir graži vieta pačiame vilniaus 
senamiestyje. tikras atradimas suži-
noti apie tokią vietą. Būtinai dar ne 
kartą ten grįšiu tiesiog pasėdėt.

Kita stotelė buvo Bernardinų baž-
nyčios ansamblis. Pirmiausia mes 
pakliuvom į seną Bernardinų vienuo-
lyno koridorių, kurio sienos ir lubos 
yra ištapytos freskomis. Labai įspū-

dingai atrodo. Eidami 
tuo koridoriumi mes 
išėjom į vienuolyno 
vidinį kiemelį. Jame 
matėsi kaip vis augo 
ir didėjo vienuolyno 
pastatas tam tikrais 
amžiais. anksčiau vie-
na pastato dalis buvo 
gynybinė vilniaus 
siena. Galiausiai mus 
nuvedė į slaptą vie-
tą, kurioje rinkdavosi 
dvasininkai melstis. 

tai yra pati seniausia išlikusi vilniaus 
vieta. nors daug kas galvoja, kad 
seniausia yra Gedimino pilis, bet ji 
yra restauruota, o ši vienuolyno vieta 
dar nepaliesta. Labai unikali vieta. 
na, ir paskutinė ekskursijos stotelė 
buvo pagrindinės Lietuvos bažnyčios 
arkikatedros požemiai. Juose yra 
išlikę griūvėsių menančių vytauto 
Didžiojo laikus. taip pat galima 
pamatyti daug išlikusių LDK didikų 
daiktų ir regalijų bei kriptą, kurioje 
yra palaidoti Žygimantas augustas, 
Barbora radvilaitė ir kiti garsūs istori-
niai asmenys. tai tokia buvo vilniaus 
„gyvastiečių“ ekskursija vaikštant ir 
tyrinėjant vilniaus požemius, kurie 
slepia tiek daug paslapčių.
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„Kauno Gyvastis“ tęsia gražią ke-
lionių po Lietuvą tradiciją. Šįkart 
„gyvastiečių“ maršrutas pasisuko į 
Šiaurės Lietuvą. Kelionės tikslas – 
pažintis su Šiaulių kraštu.

Kupini vilties, tikėjimo ir pažinimo 
troškulio „gyvastiečiai“ pasuko link 
Jurgaičių piliakalnio - Kryžių kalno.  

Lietuvoje kryžių pamatysi dažnoje 
sodyboje, tačiau šioje vienintelėje 
vietoje kryžių gausa stebina pasaulį. 
Kryžiai visur – skaičiuojama, kad 
ant kalno ir jo papėdėse yra apie 200 
tūkst. į žemę įkastų kryžių, mažų kry-
želių, rožinių, šventųjų paveikslėlių 
bei skulptūrėlių.

Visi kryžiai yra suvežti ne tik iš 
Lietuvos, bet ir iš viso pasaulio. Anks-
tyvaisiais viduramžiais čia stovėta me-
dinės pilies, kurią sunaikino Livonijos 
ordino kariauna. Paskui kalnas ilgus 
šimtmečius stūksojo plikas.

Ar žinote, kas pastatė pirmąjį kry-
žių? Gidė pasakojo jautrią legendą 
apie mylintį tėvą ir jo sunkiai sergan-
čią dukterį.

Pasak legendos, tėvas dienomis 
ir naktimis budėjęs prie jos lovos. 
Kartą, nuovargio pakirstas, užsnū-
do. Sapne išvydo moterį šviesiais 

Naisiai televizijoje ir realybėje
SIGITA TAMYLYTė, KKNLD „Kauno Gyvastis“ narė

drabužiais, kuri jam tarė: „Jeigu 
nori, kad tavo duktė pasveiktų, turi 
pasidaryti medinį kryžių ir nunešti 
jį į Pilies kalną ties Meškuičiais.“ 
Vargšas tėvas taip ir padaręs. Ilgų 
trylika valandų praėjo kol žmogelis 
pasiekė nurodytą vietą. Pabučiavęs  
kryžiaus medį, pastatė jį ant kalno. 
Grįžtantį namo tėvą pusiaukelėje pa-
sitikusi pasveikusi dukra. Pasirodo, 
vos tik jis, nešinas kryžiumi išėjo iš 
namų, sveikata ėmė gerėti, o kai tėvas 
pasiekė Pilies kalną, duktė jau buvo 
pasveikusi.

Stebuklas? Taip. Tikėjimas daro 
stebuklus. Gal sveikatos prašė ir mūsų 
išvykos dalyviai, kalne palikę savo 
kryželius?

Papildėme tą 200 tūkst. kryžių 
„mišką“ savo viltingais prašymais 
Išganytojui. Mūsiškiai maži, kuklūs, 
harmoningai įsiliejantys į bendrą 
visumą. Garbingiausioje vietoje stovi 
popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo iš pa-
čios Italijos parsiųsdintas Krucifiksas 
(Nukryžiuotasis).

Kai jau Kryžių kalnas buvo iš visų 
pusių apžiūrėtas, patraukėme į Brolių 
Pranciškonų vienuolyną. Įdomu tai, 
kad būtent Jonas Paulius II įtikino 

mažesniuosius brolius prie Kryžių 
kalno pastatyti vienuolyną.

Keletas minučių laukimo (koplytė-
lėje privačios mišios), keletas minučių 
maldai (laikas spaudžia) ir mes vėl 
autobuse.

Kitas maršruto taškas – vos už sep-
tynių kilometrų nuo Šiaulių esanti 
Naisių gyvenvietė.

Apie šį kaimą žino beveik visi. Dau-
geliui ši vieta pirmiausia asocijuojasi 
su serialu „Naisių vasara“, o tik po to 
su baltiškąja kultūra, ar Zigmu Gai-
damavičiumi-Gėle, ar su žemaitukų 
žirgynu. Bet apie viską iš eilės.

Pažintis su šia unikalia vietove pra-
dedama Naisių kultūros rūmuose, 
kur įsikūręs Naisių žemės istorijos 
muziejus ir Naisių vasaros teatras bei 
bendruomenės centras. Trumpa pa-
žintis su kaimo   priešistore bei istorija 
ir visas pulkas pagyvėjusių keliautojų 
traukia į vienintelį Lietuvoje žemai-
tukų žirgyną-veislyną.

Kol autobusas rieda link žirgyno – 
truputis istorijos.

Iki XVIII a. pabaigos Naisiai pri-
klausė valstybės iždui, kol Jakaterina 
II-oji (Rusijos carienė) nepadovanojo 
visos Šiaulių ekonomijos (taip pat 
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ir Naisių) grafui Platonui Zubovui. 
Bet Naisių istorija prasidėjo gerokai 
anksčiau. Atlikti archeologiniai ty-
rinėjimai atskleidė, kad čia gyventa 
ir gilioje senovėje, o XVI a. vietovė 
vadinta Pauosupiu.

Yra išlikę keletas dvaro sodybos pas-
tatų. Viename iš jų – rūmuose – šiuo 
metu veikia Šiaulių krašto Literatūros 
muziejus. O tie, kurie žiūri serialą 
„Naisių vasara“, šį pastatą nesunkiai 
atpažins kaip kleboniją. Beje, pažintį su 
Naisiais, o tiksliau su serialu, pradėjome 
gerokai anksčiau ir visai kitoje Šiaulių 
pusėje. Trumpo poilsio buvome sustoję 
sodyboje „Girelė“. Būtent čia stovi 
namas, kuriame „gyvena“ verslininkas 
Gediminas (akt. R. Bagdzevičius).

Bet dabar ne apie tai. Mūsų laukia 
žemaitukai – mieli, artistiški ir savito 
temperamento (taip žinovai sako) 
žirgai. Teko garbės paglostyti ir že-
maituką-čempioną, ir žemaituką-ak-
torių (vienas jų – Pokeris – filmuojasi 
seriale). 

Naisiuose viskas vienaip ar kitaip 
susiję su serialu.

Tęsiame pažintį su Naisiais? Tikiuo-
si, skaityti dar nepabodo.

Kuo gi dar garsūs Naisiai? Be to, 
kad čia rūpinamasi nykstančios lie-

tuviškos žirgų veislės išsaugojimu ir 
uždrausta prekyba alkoholiu, Naisius 
garsina ir  Baltų dievų muziejus.

Po atviru dangumi driekiasi beveik 
dviejų kilometrų pažintinis takas, 
kurį puošia per penkiasdešimt ąžuo-
linių pagoniškųjų dievų skulptūrų. 
Muziejus sudarytas iš trijų dalių – 
Saulės aikštės, Ugnies aikštės ir Alkos 
kalno. Tako pradžioje – pažintis su 
Visata, pasaulio šalimis ir dangaus 
dievų šeimyna. O kur dar visi 54 
pagoniškieji dievai? Susipažinome 
ir su jais.

Dar apuostėme žiedus baltų žolynų 
muziejuje. Beje, šis žolynėlis vadina-
mas genofondiniu ir suformuotas 
pagal prieverpstės formą, o augalų 
veislės suskirstytos į sakralines, bui-
tines bei kultūrines.

Kopėme į baltų arenos viršų. Pati 
arena yra tokio paties dydžio kaip ir 
Romos Koliziejus. Tik pastatyta ne iš 
plytų, o supilta iš žemių, panaudojant 
gruntą iš Laimės ežero dugno.

Pavargome... Diena buvo ilga. 
Laikas namo. Patogiai įsitaisome au-
tobuse ir riedame Kauno link.
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Beje, iki spalio pabaigos  
iš Kauno į Trapanį (Sicilija) organizuojami  

tiesioginiai aviakompanijos Ryanair skrydžiai. 
Dializės centrų personalas kalba angliškai ir rusiškai.

Favinjana
Vincenzo Florio  
oro uostas (Trapanis)

Palermas

Alkamas

Dr. Mucaria dializės centrai Sicilijoje savo  
40 metų veiklos jubiliejų kviečia  

švęsti kartu ir siūlo

NUO 2 SAVAIČIŲ IKI 1 MĖNESIO
POILSĮ SICILIJOJE

SKRYDIS ir VIEŠBUTIS 

NEMOKAMAI*

hEMODIALIzUOJANTIS Dr. MUKARIA 
DIALIzĖS CENTRUOSE

Paskambinkite ir mes smulkiau paaiškinsime  
kaip pasinaudoti  

JŪSŲ NEMOKAMŲ ATOSTOGŲ pasiūlymu.
Jūsų laukia Sicilija

Norėdami užsisakyti atostogas ar  
gauti daugiau informacijos skambinkite telefonu 

+390 923 836440 
arba siųskite užklausą elektroniniu paštu 

info@dialisimucaria.it
*pasiūlymas galioja nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d., atsižvelgiant į užimtumą. Pasiūlymas taikomas tik žemų kainų aviakompanijų skrydžiams ir 
gyvenimui tame viešbutyje, su kuriuo sudaryta sutartis. Kitos papildomos paslaugos, nenurodytos šiame pasiūlyme, negalimos.

Dializės centras Alcamo: Corso Generale Medici 148 - 91011 Alcamo (TP) – Italia, Tel. +39 0924 502366.
Dializės centras Valderičėje: Viale Europa 23 – 91019 – Valderice (TP) – Italia, Tel. +39 0923 836440 – Fax +39 0923 833333.

www.dialisimucaria.it

EGADIJOS salos (Favignana, Marettimo, Levanzo ir Pantel-
leria) vadinamos „Keturiais perlais krištolo vandenyne“ dėl 
įspūdingo vandens švarumo ir nuostabių gamtinių grotų;
SELINUNTE ir jos griuvėsiai: čia buvo pastatytos aštuonios 
didelės šventyklos, datuojamos 600 m. prieš Kristų;
Mitinį AGRIGENTO šventyklų slėnį galima pasiekti per dvi 
valandas greitkeliu iš Trapanio.

DR. MUCARIA DIALIzĖS CENTRAMS – 40 METŲ

Falcone-Borsellino  
oro uostas (Palermas)

Valderičė

TRAPANIS žymus savo pakrante, išskirtiniu maistu ir isto-
rija. Pagrindinis dviejų hemodializės centrų, esančių VAL-
DERIČėJE ir ALKAMO privalumas, kad jie yra pačiame 
turistinės zonos centre. Šie du Trapanio provincijos miestuo- 
se esantys centrai yra šalia labiausiai turistų lankomų vietų. 
Trapanyje ir jo apylinkėse turistų srautas neatslūgsta ištįsus 
metus ir pasižymi ypač didele įvairių poilsio rūšių galimybe, 
galinčia patenkinti bet kokį poreikį. Tai kultūra, visuotinės 
šventės, tačiau didelę reikšmę turi ir visus metus vyraujantis 
švelnus klimatas.
Mūsų hemodializės centrai yra ideali vieta dializuojamų paci-
entų atostogoms Sicilijoje dėl savo artumo su mėgstamomis 
turistinėmis vietomis: Pantelleria ir Egadijos salomis su gamtos 
grožiais, Agrigento su Šventyklų slėniu ir Erice su savo vidu-
ramžių miestu.
Pateikiame keletą vietų, kurias galėsite aplankyti atostogų 
Sicilijoje metu:
ERICE: viduramžių miestas ant kalno šlaito, kuriame įsikūręs 
Majorana mokslinės kultūros centras;
SEGESTA: centras, kurį įkūrė elymai, viena įdomiausių čia-
buvių civilizacijų Sicilijoje;
MOZIA: miestas, kuriame išsaugota didžiausia finikiečių Pūnų 
gyvenvietė visame Viduržemio jūros baseine;
SCOPELLO: populiarus vaizdingais pakrantės uolų dariniais 
ir krištolo skaidrumo vandeniu;
ZINGARO: gamtinis rezervatas, rojus turistams su Viduržemio 
jūros regiono augmenija;


