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Nuoširdžiausia padėka ir 
didelis „AČIŪ“ už rūpestingą ir 
kvalifikuotą pagalbą ir gydymą 

Kauno universitetinės ligoninės 
nefrologinio, urologinio, 

endokrinologinio, akušerijos, 
naujagimių skyrių medikams, 

ypatingai akušeriui-ginekologui  
gyd. T. Biržiečiui ir visam 

personalui, kurie padėjo ateiti 
į šį pasaulį mano sūneliui 

Nojukui. Dabar jam jau penkeri.

Visiems didžiausios sėkmės! 

Laimutė Kuckailienė, 
Alytaus visuomeninės 
organizacijos  
„Dalia“ narė
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Medicininė inforMacija

Namuose laikomos reptilijos – Salmonella 
bakterijų šaltinis
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro parengta informacija

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras 
informuoja, jog šiais metais Europoje 
patvirtintas tarpvalstybinis Salmonel-
la Enteritidis protrūkis, siejamas su rep-
tilijų maitinimui skirtų šaldytų pelių 
tvarkymu bei sąlyčiu su reptilijomis.

Europos ligų ir prevencijos centro 
duomenimis, nuo 2011 m. Salmonella 
Enteritidis fago tipo 8 (MLVA tipo 
2-10-8-5-2) infekcijos atvejai buvo 
išaiškinti Jungtinėje Karalystėje, nuo 
2014 m. – Danijoje. Molekuliniu 
sukėlėjo tyrimu buvo nustatyta protrū-
kio priežastis – sąlytis su reptilijomis 
(ypatingai kukurūziniu žalčiu) ir rep-
tilijoms skirto maisto (šaldytų pelių) 
tvarkymas. Į Jungtinę Karalystę bei ki-
tas Europos šalis šaldytos pelytės buvo 
importuojamos iš vienos ES šalies.

Žmonėms išskirtas identiškas sal-
monelių genomas (t.y. Salmonella en-
teritidis FT8) buvo aptiktas ir reptilijų 
žarnyne, kuriame dažnai randama ši 
salmonelių rūšis ir per reptilijų išma-
tas galima užsikrėsti salmonelioze. 
Sąlytis su reptilijomis yra gerai ži-
nomas žmonių salmoneliozės rizikos 
faktorius. Retrospektyvūs tyrimai 
Olandijoje, Švedijoje bei Jungtinėje 
Karalystėje parodė, kad atitinkamai 
2 %, 6 % ir 0,9 % nuo visų salmone-
liozės atvejų nurodė sąlytį su namuose 
gyvenančiomis reptilijomis.

Pagrindinis Salmonella rūšies bak-
terijų rezervuaras yra naminiai ir 
laukiniai gyvūnai (paukščiai, galvijai, 
kiaulės) bei graužikai, taip pat namų 
augintiniai, tokie kaip, iguanos, 
vėžliukai, kačiukai, šuniukai bei rep-
tilijos. Įvairių šaltinių duomenimis, 
daugiau kaip 90 proc. vėžlių ir varlia-
gyvių žarnyne yra aptiktos Salmonella 
spp. bakterijos ir apie 6  proc. žmonių 
salmoneliozės atvejų priežastis yra tie-

sioginis sąlytis su gyvūnais. Imlumas 
infekcijai yra visuotinis, tačiau labiau-
siai pažeidžiami – maži vaikai.

Informacija augintinių 
savininkams
Salmonella – yra grupė bakterijų, 

galinčių gyventi įvairių gyvūnų žarny-
ne. Salmoneliozė – yra šių bakterijų 
sukelta liga. Salmonella bakterijomis 
dažniausiai užsikrečiama valgant 
užterštą maistą, tačiau jos gali plisti 
tarp žmonių ir tarp gyvūnų. Daug 
įvairiausių gyvūnų ir namų augin-
tinių gali būti Salmonella bakterijų 
nešiotojais. Dažniausiai žmogus gali 
užsikrėsti nuo šių gyvūnų:
• Reptilijų (vėžlių, driežų, gyvačių)
• Amfibijų (varlių ir rupūžių)
• Naminių paukščių (vištų, viščiu-

kų, žąsų, kalakutų ir kt.)
• Kitų paukščių (papūgų, laukinių 

paukščių)
• Graužikų (pelių, žiurkių, žiurkė-

nų, jūrų kiaulyčių)
• Kitų smulkių žinduolių
• Naminių gyvulių (ožkų, avių, 

karvių, kiaulių)

• Šunų
• Kačių
• Arklių

Kaip užsikrečia gyvūnai 
ir žmonės?
Gyvūnai užsikrečia salmonelėmis 

aplinkoje, kurioje jie laikomi, per 
užterštus pašarus, iki gimimo arba iš-
perinimo. Salmonelės gyvena daugelio 
įvairių gyvūnų žarnyne. Su išmatomis 
bakterijos lengvai gali patekti ant kailiu-
ko, plunksnų, aplinkos, kurioje gyvūnai 
laikomi ir juda, daiktų. Svarbu žinoti, 
kad daugelis žarnyne bakterijas nešio-
jančių gyvūnų atrodo visiškai sveiki.

Manoma, kad beveik visos reptilijos 
yra Salmonella bakterijų nešiotojos, 
nors neturi jokių infekcijos požymių.

Kai kuris reptilijoms skirtas maistas, 
ypatingai užšaldytos pelytės, gali būti 
užterštas Salmonella sukėlėjais. Toks 
maistas gali būti infekcijos šaltiniu ne 
tik augintiniui, bet ir jo šeimininkui.

Akvariumo vanduo, kuriame laiko-
mos reptilijos ar amfibijos, taip pat 
gali būti užterštas, todėl užsikrėtimo 
rizika yra net nepalietus gyvūno.

Nuoširdžiausia padėka ir 
didelis „AČIŪ“ už rūpestingą ir 
kvalifikuotą pagalbą ir gydymą 

Kauno universitetinės ligoninės 
nefrologinio, urologinio, 

endokrinologinio, akušerijos, 
naujagimių skyrių medikams, 

ypatingai akušeriui-ginekologui  
gyd. T. Biržiečiui ir visam 

personalui, kurie padėjo ateiti 
į šį pasaulį mano sūneliui 

Nojukui. Dabar jam jau penkeri.

Visiems didžiausios sėkmės! 
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Nereikia pamiršti, jog užsikrėsti Sal-
monella bakterijomis galima ir nuo 
kitų šaltinių: valgant nepakankamai 
termiškai apdorotą mėsą ir jos pro-
duktus, žalius kiaušinius, kitą gyvūninį 
maistą, geriant nepasterizuotą pieną.

Žmonės Salmonella bakterijomis 
gali užsikrėsti prižiūrėdami auginti-
nius, dažniausiai po sąlyčio su gyvūnų 
išmatomis ar užterštais paviršiais.

Kam kyla didžiausia 
infekcijos rizika? 
Imlumas Salmonella infekcijai yra 

visuotinas ir kiekvienas užsikrėtęs 
žmogus gali susirgti salmonelioze. 
Tačiau kai kurios grupės žmonių turi 
didesnę riziką. Tai:
• kūdikiai;
• vaikai iki 5 metų;
• vyresni nei 65 metų asmenys;
• asmenys, kurių nusilpęs imuni-

tetas po organų transplantacijos, 
po chemoterapijos, ŽIV infekuo-
ti ir kt.

Vis tik didžiausią riziką užsikrėsti 
patiria maži vaikai. Jie dažniausiai 
liečia augintinį, todėl vaikų rankos 
būna labiausiai užterštos.

Kūdikius gali užkrėsti suaugę šei-
mos nariai, jei po sąlyčio su gyvūnais 
nenusiplauna rankų.

Kaip sumažinti 
užsikrėtimo riziką?
Norint sumažinti užsikrėtimo rizi-

ką, rekomenduojama:
• Nebučiuoti ir neleisti vaikui 

bučiuoti augintinio, ypač repti-
lijų;

• Kruopščiai nuplauti vaikui rankas 
po sąlyčio su augintiniu ar aplin-
kos daiktais;

• Neleisti reptilijai laisvai judėti 
patalpoje, kur ruošiamas maistas 
ir valgoma;

• Nedelsiant nusiplauti rankas po 
sąlyčio su augintiniu, jo laikymo 
vietos aplinka, priežiūros reikme-
nimis;

• Nedelsiant plauti rankas po sąly-
čio su reptilijoms skirtu maistu 
(šaldytos pelytės ar jų jaunikliai). 
Kruopščiai išplauti paviršius, 
kurie kontaktavo su atšildomu 
augintinio maistu;

• Nevalgyti, negerti, nerūkyti au-
gintinio laikymo vietos tvarkymo 
metu;

• Nenaudoti virtuvės reikmenų 
augintinio maudynėms ar prau-
simui. Jei naudojate vonią, ji po 
procedūrų turi būti kruopščiai 
išplauta ir dezinfekuota buityje 
naudojamomis priemonėmis.

• Atliekos po gyvūno priežiūros turi 
būti saugiai pašalintos, skystos 
atliekos, taip pat ir akvariumo 
vanduo, išpilamos į klozetą.

Rekomendacijos parengtos pagal 
Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centro 2016 m. gruodžio 1 d. 
medžiagą.

Specialistai ragina 
pasenusius ir 
nereikalingus vaistus 
atnešti į vaistines
Sveikatos apsaugos ministerijos parengta informacija

Specialistai ragina gyventojus ne-
išmesti pasenusių ar nereikalingų 
vaistų į šiukšlių dėžes, o atnešti juos 
į bet kurią vaistinę. Tinkamai nesu-
tvarkant gyventojams nereikalingų 
vaistų ne tik teršiama aplinka, bet ir 
rizikuojama žmonių sveikata ir gy-
vybe. Siekiant apsaugoti žmones bei 
aplinką, pasibaigusio galiojimo arba 
nereikalingus vaistus reikėtų atiduoti 
vaistinėms, kurios perduotų šias atlie-
kas tvarkančioms įmonėms.

Pasak sveikatos apsaugos ministeri-
jos, vaistinės privalo nemokamai  pri-
imti visus gyventojų atneštus vaistus.

„Rekomenduojama, kad žmogus 
namų vaistinėlę peržiūrėtų regulia-
riai. Jeigu joje randami pasibaigusio 
galiojimo arba tiesiog nereikalingi 
vaistai, gyventojas tokius turėtų 
atnešti į bet kurią Lietuvos vaisti-
nę. Jos priima juos nemokamai ir 
perduoda tokias atliekas tvarkančiai 
įmonei“, – skelbiama ministerijos 
pateiktoje informacijoje.

Jeigu vaistinėje dirbantis farmacijos 
specialistas atsisakytų priimti pasenu-
sius vaistus, gyventojai kviečiami apie 
tai pranešti Valstybinei vaistų kontro-
lės tarnybai prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos specialia nemokama 
linija tel. 8 800 735 68.

Primename, kad vaistai, kaip ir 
kitos cheminės medžiagos, ypač 
netinkamai naudojamos ar blogai 
tvarkomos, gali kelti grėsmę žmonių 
sveikatai ir neigiamai veikti aplinką. 
Dažnai tos pačios savybės, kurios 
daro vaistą naudingu, netinkamai 
tvarkant, gali jį padaryti ir pavojin-
gu. Pasibaigusio tinkamumo vartoti 
vaistų bei kitų cheminių medžiagų 
saugojimas namuose padidina apsi-
nuodijimų riziką.
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renginiai

Šių metų lapkričio 19 dieną Kauno 
viešbutyje „Europa Royale Kaunas“ vyko 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ organizuo-
ta konferencija „Negalia ir psichologinės 
problemos, gydymo būdų poveikis sociali-
zacijai ir gyvenimo būdui“. Konferencijoje 
dalyvavo kaip niekada daug žmonių – net 
118. Toks didžiulis skaičius rodo, kad kon-
ferencijoje skaityti pranešimai buvo labai 
aktualūs bei įdomūs „Gyvasties“ nariams. 
Buvo kalbama apie miego sutrikimus, ne-
migą, mieguistumą ir pan. Ką reikėtų daryti, 
ir ko nedaryti, kad miegas būtų kokybiškas, 
kas skatina įvairius miego sutrikimus ir ką 
reikėtų daryti, kad miegas nebūtų sutrikdy-
tas įvairių pašalinių veiksnių. Šiais laikais miego sutrikimai 
kamuoja labai daug žmonių, todėl tema tikrai labai aktuali. 
Ypač ji aktuali ir nefrologiniams ligoniams. Pranešimą skaitė 
med. mokslų daktarė nefrologė Alanta Žilinskienė. Taip 
pat buvo kalbama apie nerimą ir depresiją. Depresija taip 
pat labai dažna šių laikų psichinė liga, o nerimas kamuoja 
beveik visus žmones sergančius įvairiausiomis lėtinėmis 
ligomis, todėl buvo taip pat labai naudinga išgirsti, kaip 
su šia problema kovoti. Dažnai sakoma, kad depresija yra 
kūno ir sielos liga, kuriai būdinga prislėgta nuotaika. Jos 
priežastys gali būti genetinės (kai liga paveldima), biologinės 
(kai depresiją sukelia kokios nors medžiagos), psichologinės 
(patyrus netektį ir kitokius išgyvenimus), fizinis skausmas. 
Tarp inkstų ligomis sergančių 9-40% pacientų yra diagno-
zuojama depresija, 20-40% - tarp dializuojamų, iki 20%, 
kuriems persodintas inkstas. Simptomai: liūdesys, neviltis, 
prarastas gyvenimo džiaugsmas, apetito ar svorio kilimas 
arba kritimas, miego sutrikimai (nemiga arba mieguis-
tumas), nuovargis ir kūno sąstingis, sunku susikaupti ir 
priimti sprendimus, vargina didelė įtampa, užplūsta savęs 
nuvertinimo idėja, kaltės jausmas. Pranešimą skaitė būsima 
psichiatrė Gabija Kalaušytė. Taip pat buvo tema daugiau 
aktuali asociacijos „Gyvastis“ nariams. Buvo supažindinta su 
naujais inksto paėmimo iš gyvo donoro metodais. Visiems 
buvo gana įdomu klausytis, nes buvo pasakyta, kad gali taip 
atsitikti, jog visas transplantacijas kažkada atlikinės tik tam 
pritaikyti robotai. Klausantis šio pranešimo, vienu metu at-

Rėmėjai:

Konferencija „Negalia ir psichologinės problemos,  
gydymo būdų poveikis socializacijai ir gyvenimo būdui“
LAIMA ŠVARONAITė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Vilniaus skyriaus narė

rodė, kad žiūri mokslinės fantastikos filmą. Pranešimą skaitė 
medicinos mokslų daktaras urologas Albertas Čekauskas. 
Diskusijoje taip pat dalyvavo urologas transplantologas 
doc. Arūnas Želvys. Na, o medicinos mokslų daktaras 
nefrologas Laurynas Rimševičius pristatė pakaitinio inkstų 
gydymo būdų pliusus ir minusus. Kiekvienas žmogus turi 
pats nuspręsti, kuris būdas jam yra priimtiniausias. Tęsiant 
temą, gydytoja Jelena Pavinič skaitė pranešimą apie gyve-
nimą su dialize. Dializė ne tik gelbsti gyvybę, bet ir keičia 
gyvenimo būdą. Pirmais mėnesiais reikia prisitaikyti prie 
naujos aplinkos (dializės centro), naujų žmonių (klinikos 
personalas) ir naujos dienotvarkės (3 kartus per savaitę 
po 4 valandas lankytis dializės centre). Iš pradžių žmones 
kamuoja baimė, nerimas, skausmas, nuovargis, judėjimo 
laisvės ir laiko apribojimas. Tam, kad jaustumeisi gerai yra 
labai svarbi artimųjų, draugų parama, taip pat nereikia 
pamiršti ir kasdienio gyvenimo. Būnant dializės centre už-
siimti savo mėgstamu pomėgiu, nepamiršti laikytis sveikos 
mitybos režimo. Po jos pranešimo – išvada tik viena: prie 
visko galima prisitaikyti, tereikia noro ir pastangų. Na, ir 
pats paskutinis, bet tikrai ne prasčiausias pranešimas buvo 
kardiochirurgo, habilituoto biomedicinos mokslų daktaro 
Jurgio Brėdikio. Jis į žmogų pasižiūrėjo „kitu kampu“ – kaip 
į energinę būtybę. Po konferencijos visi norintys galėjo 
įsigyti jo knygą „Kitokiu žvilgsniu“. Visi pranešimai buvo 
labai įdomūs, todėl konferencija neprailgo. Po konferencijos 
tradiciškai buvo visų dalyvių vakarienė.
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Lietuvos asociacija „Gyvastis“ spalio 25-ąją, jau trečią 
kartą surengė akciją, skirtą spalio mėnesį minimai Pasaulio 
ir Europos organų donorystės dienai. 

Prieš porą metų noras išreikšti padėką donorams ir jų 
artimiesiems uždegant žvakutes prasidėjo Vilniuje. Akci-
jos organizatorius – Lietuvos asociacija „Gyvastis“, kuri 
vienija žmones, gyvenančius su persodintu organu, taip 
pat tuos, kurie laukia organų transplantacijos. Šiemet, 
jau trečią kartą organizuojant šią akciją, idėja išplito ir 
už sostinės ribų. Prisijungti prie šios dėkingumo akcijos 

nusprendė ir didieji Lietuvos miestai: Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Panevėžys, taip pat Vilkaviškis, Marijampolė, 
Alytus, Viekšniai (Mažeikių r).

Vilniuje, Rotušės aikštėje, buvo uždegta 1410 žvakelių – 
lygiai  tiek, kiek per beveik 47 metus buvo organų donorų, 
išgelbėjusių tūkstančių sunkių ligonių gyvybę. Iš jų –  
304 gyvieji donorai, dovanoję vieną inkstą ar dalį kepenų 
šeimos nariams, ir 1106 mirę donorai, kurių organai buvo 
persodinti sunkiems ligoniams. 

Visuose miestuose žvakutes donorams uždegė žmonės, 
gyvenantys persodintos širdies, inkstų, kepenų ar plaučių 
dėka, jų šeimos nariai, pritariantieji organų donorystei 

Žvakutės, skirtos 1410 organų donorų, šiemet  
suliepsnojo net 9 miestuose 

Panevėžys

Vilnius

Vilkaviškis
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savanoriai, moksleiviai, studentai, bendruomenių nariai. 
Blogas oras neišgąsdino akcijos dalyvių, nepaisant lietaus, 
žvakutės liepsnojo visuose 9 miestuose. Persodintų inks-
tų, širdies, kepenų dėka gyvenantys ir persodintų ragenų 
dėka vėl matantys žmonės pasakojo savo istorijas, dėkojo 
už galimybę gyventi, matyti. Akcijos dalyviai džiaugėsi 
sulaukę praeivių palaikymo ir dėmesio. 

Didžiosios pasaulio religijos sutaria, kad donorystė – 
vertingas atjautos, pagalbos kitam veiksmas.

Prasidėjus organų transplantacijai, žmogus atrado 
būdą atiduoti save, savo kraują ir kūną, kad kiti galėtų 
gyventi. Ši gydymo forma yra neatskiriama nuo žmogaus 
aukojimosi.

„Mes turime džiaugtis, kad medicina, tarnaudama gyveni-
mui, per organų transplantaciją atrado naują būdą tarnauti 
žmonijai saugant esminę asmens vertybę – gyvybę. Šiuo 
atžvilgiu medicininis transplantacijos veiksmas leidžia įgy-
vendinti donoro pasiaukojimo veiksmą, tą nuoširdų savęs 
dovanojimą, kuris išreiškia mūsų esminį pašaukimą meilei ir 
bendravimui“, – kalbėjo Popiežius Jonas Paulius II Organų 
donorų asociacijos kongreso dalyviams 1991 metais.

Gaunantys transplantuotiną organą visada prisimins, 
kad jie gauna unikalią dovaną iš kito: savęs dovaną, au-
kojamą donoro; dovaną, kuri iš tikrųjų turi būti laikoma 
autentiška žmogaus ir krikščionio solidarumo forma.

Lietuvoje persodintų organų dėka gyvena apie 1000 žmo-
nių. Žvakučių akcijos metu šie žmonės išreiškė savo dėkin-
gumą donorų artimiesiems, kurie sunkią netekties akimirką 
sutiko padovanoti mirusiųjų organus donorystei. 

Tačiau dar daugiau nei 300 sergančiųjų transplantacijos 
laukia. Todėl viešomis akcijomis „Gyvastis“ siekia atkreipti 
visuomenės dėmesį į donorystės problemą. 

Žvakučių akcijos vyko:
Vilniuje – Rotušės aikštėje
Kaune – Rotušės aikštėje
Klaipėdoje – Atgimimo aikštėje
Šiauliuose – skvere prie fontano Saulės diskai
Panevėžyje – Laisvės aikštėje
Marijampolėje – J. Basanavičiaus aikštėje
Alytuje – Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago  
gimnazijos vidiniame kiemelyje
Vilkaviškyje – aikštėje priešais Marijampolės profesi-
nio rengimo centro Vilkaviškio skyrių
Viekšniuose (Mažeikių raj.) – Viekšnių Šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčios altoriuje (prie bažnyčios).

Šiauliai

Viekšniai

Marijampolė

Alytus

Klaipėda

Vilniaus miesto  
savivaldybė

Rėmėjai: 

visi, skyrę 2 proc. nuo GPM asociacijai „Gyvastis“
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Lietuvos asociacija „Gyvastis“ spalio 25-ąją organizavo 
Padėkos renginį, skirtą pirmajai donorystės grandžiai – gy-
viems organų donorams bei gydytojams reanimatologams, 
ruošiantiems organų donorus, pagerbti.

Gyvieji donorai – tai artimieji, dovanoję inkstą arba 
dalį kepenų savo vaikams, broliams, seserims, vyrams, 
žmonoms, vaikaičiams. Tokių Lietuvoje yra net 304. 
Nenuostabu, nes inksto persodinimo operacijos iš gyvo 
donoro atliekamos nuo 1974 m. 

„Gyvasties“ renginyje pagerbtos 6 organų donorės – 5 
mamos, dovanojusios inkstą arba dalį kepenų savo vaikui, 
ir viena žmona, dovanojusi inkstą vyrui. Joms tradiciškai 
buvo įteikta Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirminin-
kės Dangutės Mikutienės padėka bei keraminė kriauklė, 
kurios viduje vietoje perlo – aukso dulkėmis padengto 
inksto arba kepenų formos simbolis. 

Vida Svetlikauskienė, padovanojusi inkstą vyrui, labai 
dėkoja medikams ir džiaugiasi galėjusi padėti vyrui. „Tai 
pats tikriausias meilės įrodymas“, - šypsosi Darius Sve-
tlikauskas. 

Vitalija Gruodienė jau prieš 9 metus dovanojo dalį ke-
penų savo sūneliui, kuris gimė neturėdamas tulžies latakų, 
todėl negalėdama nutekėti iš kepenų, tulžis pradėjo jas 
virškinti. Vitalija sako, nė akimirkos neabejojusi dėl ope-
racijos, tik jaudinosi, kad jos negalima atlikti Lietuvoje. 
Operacija buvo atlikta Lenkijoje, nes mūsų šalyje kepenų 
persodinimas iš gyvo donoro kol kas neatliekamas. Dabar 
sūnui jau 10 metų, o apie sunkią ligą jam primena tik 
silpnesnis imunitetas ir kas dieną geriami vaistai. 

Nė kiek dėl savo pasiryžimo nesigailėjo ir kitos mamos. 
Visos kaip viena tvirtina, kad prieš operaciją dėl savo vaikų 
jaudinosi kur kas labiau negu dėl savęs ir džiaugiasi, kad 

viskas pavyko. Tą patį sakė ir Daiva Gicevičienė, prieš 20 
metų dovanojusi dukrai inkstą. 

Padėkos renginyje buvo pakviesti dalyvauti ligoninių 
gydytojai reanimatologai, kurie ruošia organų donorus. 
Jiems tenka ne tik profesinis krūvis, bet ir psichologinė 
našta kalbėtis su donorų artimaisiais, kurie ką tik patyrė 
netektį, ir prašyti, dovanojant mirusio organus, suteikti 
galimybę gyventi kitiems. 

Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Anes-
teziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių centro 
vadovas profesorius Saulius Vosylius sako, kad su donorų 
artimaisiais kalbėti pradeda labai atsargiai. Profesorius 
puikiai supranta, kad ką tik praradusiems mylimą žmogų 
artimiesiems nėra lengva priimti sprendimą padovanoti 
jo organus sunkiai sergantiems. Jam pritaria ir Vilniaus 
universiteto ligoninės Santariškių klinikų Anesteziologijos, 
intensyviosios terapijos ir skausmo gydymo centro III 
Reanimacijos – intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas, 
doc., dr. Mindaugas Šerpytis, kuris sako, kad artimiesiems 
stengiasi kuo aiškiau papasakoti apie ištikusią smegenų 
mirtį, parodyti vaizdinius tyrimų rezultatus. 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kau-
no klinikų Neurochirurgijos klinikos Neurochirurgijos 
reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas 
Tomas Tamošuitis sako, kad gydytojui didžiausia dovana 
matyti pasveikusius žmones: „Organų donorystė tuo ir 
svarbi, kad nepavykus išgelbėti vieno ligonio, stengiamasi 
padėti kitiems“.

Renginio metu buvo pagerbti aktyviausių Lietuvos do-
norinių ligonių gydytojai: Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto ligoninės Kauno klinikų, Respublikinės Vilniaus 
universitetinės ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės 

Padėkos renginys gyviesiems organų donorams  
ir gydytojams reanimatologams
UGNė ŠAKūNIENė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ prezidentė
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Santariškių klinikų, Klaipėdos universitetinės, Respubli-
kinės Šiaulių, Panevėžio, Ukmergės, Alytaus apskrities  
S. Kudirkos ligoninių gydytojai reanimatologai. Gydyto-
jams buvo įteiktos sveikatos apsaugos ministro, o donorinių 
ligoninių vadovams – asociacijos „Gyvastis“ padėkos ir 
suvenyras „Obuolys“. Visiems gydytojams Nacionalinio 
transplantacijos biuro prie SAM atstovai dovanojo po 
knygą. „Skatindama organų donorystę Jūsų ligoninė gelbėja 
mūsų gyvybes. Nuoširdžiai dėkojame už galimybę gyven- 
ti“, – sako transplantacijų dėka gyvenantys žmonės. 

Renginio metu pirmą kartą padėkota pilotams, skraidi-
nantiems organus sraigtasparniais bei kelių policijos parei-
gūnams, lydintiems medikus, vežančius organus persodi-
nimui. Renginyje buvo padėkota dalyvavusiems Lietuvos 
kelių policijos tarnybos, Lietuvos kariuomenės Karinių oro 
pajėgų ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRMA 
viacijos valdybos pareigūnams. Jų dėka organai saugiai ir 
greitai pergabenami į transplantacijos centrus. Jiems buvo 
įteiktos Nacionalinio transplantacijos biuro padėkos ir 
simbolinės dovanėlės – angelo skulptūrėlės. 

Renginyje dalyvavo ir transplantacijų dėka gyvenantys 
žmonės, kurie dėkojo visiems, dovanojusiems jiems gy-
venimą. 

Itin jaudinanti Elonos Rutkauskienės, gyvenančios perso-
dinto inksto dėka, istorija. „Mūsų giminėje nė viena moteris 
nėra mačiusi savo anūkų“, – sako moteris. „Mano mama 
mirė būdama 48-erių. Jos jau nebegydė, nes tais laikais 
dializės procedūros, kurios būtinos, kai savi inkstai nefunk-
cionuoja, nebuvo atliekamos vyresnio amžiaus žmonėms, o 
inkstų transplantacijos būdavo atliekamos tik labai jauniems 
žmonėms. Mano mama tokių metų buvo per sena“. Žino-
dama, kad serga paveldima liga, Elona taip pat nesitikėjo 
ilgo gyvenimo, tačiau dabar „nenurašomi“ net ir garbingo 
amžiaus sulaukę senjorai, o keturiasdešimtmetį peržengusių 
žmonių jau niekas nebelaiko senais. Už mamą, už močiutę 
dėkojo Elonos dukra Virginija ir mažosios vaikaitės. 

Trijų jaunų renginyje dalyvavusių merginų – Faus-
tos Augustinaitės, Justinos Jankovskajos ir Viktorijos 
Ruliovos – istorijos, skirtingos, tačiau jas jungia vienas 
bendras dalykas – jos, kaip ir Elona, gyvena persodintų 
inkstų dėka ir dėkoja donorams bei gydytojams, kad gali 
džiaugtis jaunyste. 

Širdis – visada atrodo pati svarbiausia. Jos plakimą jau-
čiame ir džiaugdamiesi, ir liūdėdami. Renginyje dalyvavę 
Jurgita Garkauskienė ir Rimvydas Vekerotas gyvena perso-
dintos širdies dėka. Nors dovanotos širdys tapo savomis, 
abu žino, kad jei ne kilnus donorų artimųjų sprendimas –  
jų nebebūtų. Abu jaučia pareigą pasakoti žmonėms apie 
organų donorystę, nes tiki – jiems išgyventi padėjo būtent 
tai, kad savo istorijas pasakojo kiti. 

Po renginio visi dalyviai patraukė į Rotušės aikštę, kur 
liepsnojo 1410 žvakučių – tiek, kiek per beveik 47 metus 
buvo organų donorų.

Vilniaus miesto  
savivaldybė

Rėmėjai: 

Viltis
IRMA SUBAČIENė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“  narė

Nors ligos diagnozė sunki, 
Tačiau tokiu atveju medikų patirtis svarbi. 
Artimųjų meilė, supratimas, atjauta 
Ypač reikalinga tada šalia Mama.

Donorystės misija svarbi. 
Kai išgelbėt žmogaus gyvybę tu gali.... 
Paaukojęs širdį, inkstus ar organus kitus, 
Tu užauginsi sergančiam vilties gyvent sparnus.

Todėl pagerbkime medikus visus. 
Taip pat ir organus dovanojančius žmogučius. 
Didžiausia pagarba ir padėka jiems visų 
Gyvent iš naujo pašauktų žmonių.
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Spalio mėnesį – apie donorystę
AUŠRA DEGUTYTė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ tarybos pirmininkė

Visame pasaulyje ir Europoje spalis skelbiamas organų 
donorystės ir transplantacijos mėnesiu. Todėl donorystės 
viešinimui ir informacijos skleidimui skiriamas ypatingas 
dėmesys. O tai yra vienas svarbiausių „Gyvasties“ tikslų.

500 km pėsčiomis už donorystę

Spalio 1 d. organizuotame žygyje pėsčiomis „Nemuno 
kilpomis“ iš 3 tūkst. dalyvių keliasdešimt ėjo „Už organų 
donorystę! Už gyvenimą!“. Tarp einančiųjų buvo 5, kurie 
gyvena su persodintu inkstu, 5 laukiantys inksto transplan-
tacijos, jų šeimų nariai, draugai. Visi kartu žygio dalyviai 
nuėjo 500 km vaizdingais Prienų ir Birštono maršrutais.

„Gegužės mėnesį vykusiame žygyje „100 km pajūriu“ už 
donorystę ėjo trise, dabar mūsų buvo 40. Tikimės, kad kita-
me žygyje už donorystę eis apie 100 dalyvių“, – pasidžiaugė 
Aušra Degutytė, eiti už donorystę idėjos iniciatorė.

„Jei apie organų donorystę prieš kelerius metus buvo 
nedrąsu ir nejauku kalbėti, tai pastaraisiais metais jaučiamas 
didesnis visuomenės palaikymas ir pritarimas. Labai šaunu, 
kai renginių organizatoriai palaiko šią idėją“, – kalbėjo 
„Kauno Gyvasties“ pirmininkė Irma Juodienė.

Žygio „Nemuno kilpomis“ organizatoriai VšĮ „TrekTuras“ 
vienbalsiai pritaria, kad ėjimas už donorystę – ne tik įdomi, 
bet ir labai tauri misija.

Keli šimtai bėgikų už organų donorystę
Spalio antrąjį šeštadienį sostinės gatvėmis minia sporto 

entuziastų dalyvavo „Vilniaus 20 km bėgimas“. Tradiciniu 
tapęs rudens bėgimas jau trečius metus skiriamas organų 
donorystės idėjai.

Keli šimtai bėgikų, kurie pasirinktinai įveikė 3,5 km,  
10 km ar 20 km bėgimo distancijas arba rinkosi 3,5 km 
ir 10 km šiaurietiško ėjimo rungtį.

Labiausiai donorystės prasmę supranta ir įvertina žmonės, 
gyvenantys persodinto organo dėka, bei jų artimieji. 

Prieš dešimtmetį Rimvydas Vekerotas gavęs naują širdį 
iki šiol jaučiasi skolingas gyvenimui už suteiktą didžiausią 
gyvenimo dovaną. Šiame bėgime jis atstovavo „Gyvasčiai“ 
ir tarsi tapo donorystės idėjos vėliavnešiu. Vyras dalyvavo 
norėdamas parodyti visuomenei, kad organų donorystė 
grąžina žmogų į visavertį gyvenimą.

Šiais metais bėgikų būrį papildė ir tie, kurie dalyvauja 
donorystės ir transplantacijos procese: gydytojai, me-
dicinos studentai, policininkai, straigtasparnių pilotai, 
muitininkai. 

„Kauno Gyvastis“ komanda pėsčiųjų žygyje „Nemuno kilpomis“
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Didėja visuomenės palaikymas ir dėmesys
Organizuojamų akcijų tikslas – ne tik išreikšti padėką 

donorams, bet ir visuomenės švietimas. 
Dažniausiai skleisti žinių apie organų donorystę „Gyvas-

ties“ atstovai kviečiami į mokyklas, kitas švietimo įstaigas. 
Beveik dešimtmetį, etikos mokytojos Meilės Platūkienės 
dėka, trunka „Gyvasties“, Alytaus „Dalios“, kaip ir „Gyvas-
tis“ atstovaujančios transplantuotus ir dializuojamus neį-
galiuosius bei Alytaus A. Ramanausko-Vanago gimnazijos 
draugystė. Spalį, organų donorystės proga, „Gyvasties“ ir 
„Dalios“ atstovai buvo kviečiami į šią gimnaziją. Paskaitą 
skaitė ir transplantuotų bei laukiančių transplantacijos 
žmonių portretų parodą pristatė Ugnė Šakūnienė.

Pėsčiųjų žygyje „Nemuno kilpomis“ už organų do-
norystę ėjusi septintokė Morta, pakvietė Irmą Juodienę 
supažindinti Kauno r. Ugnės Karvelis gimnazistus su 
organų donoryste.

Audronė Tutlienė kartu su Rimvydu Vekerotu teisėjavo 
VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre vykusiame kon-
kurse „Dovanokime viltį gyventi“, kurį organizavo VšĮ 
Panevėžio profesinio rengimo centras ir Panevėžio krašto 
donorų asociacija.

Marijampolėje vyko žinių apie donorystę konkursas 
„Dovanokime viltį gyventi“, kuris skirtas suaugusiems 
bendruomenių nariams.

Vilkaviškyje vyko mokinių konkursas „Dovanokime viltį 
gyventi“, skirtas paminėti organų donorystės ir transplanta-
cijos dieną, kuriame dalyvavo šešios mokinių komandos.

Paminėti artėjančios Organų donorystės dienos Šiaulių 
„Atgają“ pakvietė Šiaulių suaugusiųjų mokykla. Egidijus 
Kalinaitis, Olga Privalenkova ir Danutė Gudavičienė susi-
rinkusiai auditorijai pristatė ne tik organų donorystę, bet 
ir neatlygintiną kraujo bei kaulų čiulpų donorystę. 

„Šiaulių Atgaja“ kartu su Visuomenės sveikatos biuru 
prekybos centre „Akropolis“ dalyvavo „Sveikatos mieste-
lyje“, su lankytojais kalbėjo apie donorystę.

Renginių ir akcijų dalyvius visada sužavi tai, kad išgirsta 
„gyvas“ istorijas iš tikrų herojų.

Bendra malda už donorus
„Gyvenimas yra Dievo dovana, ir jeigu žmogus išeidamas 

iš šio pasaulio padeda kažkam kitam išgyventi tapdamas 
donoru, tai yra Dievo palaima“, – kalbėjo pranciškonų 
vienuolis brolis Paulius OFM (kun. Saulius Bytautas). 

Paskutinįjį spalio sekmadienį broliai pranciškonai kartu 
pasimelsti už gyvus ir mirusius donorus, taip pat už visus, 
kurie gavo jų organus ir galėjo išvengti mirties, už tuos, 
kurie vis dar laukia transplantacijos pakvietė bendrai mal-
dai į Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčią 
ir Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią. 

Mišios už donorus ir jų artimuosius buvo aukojamos ir 
Šiaulių Šv. Ignaco bažnyčioje. Po pamaldų, prie arbatos 
puodelio ir tėvo Stanislovo rūpesčiu užkurto židinio, 
jaukiai, šeimyniškai Šiaulių „Atgajos“ nariai pabendravo 
ir prisiminė išėjusius.

Paskaita apie donorystę Alytaus  
A. Ramanausko-Vanago gimnazijoje

Rimvydas Vekerotas

Paskaita Šiaulių suaugusiųjų mokykloje
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Tarptautinės neįgaliųjų dienos proga Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija kartu su Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
apdovanojo ir pagerbė žmones daug prisidėjusius prie 
žmonių su negalia integracijos.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabe-
dinskienė įteikė apdovanojimus žmonėms ir kolektyvams 
už sėkmingą veiklą, susijusią su neįgaliųjų integracija. 

„Esame stipriausi savo bendrystėje – kai mus vienija 
idėjos, noras veikti, rūpestis ir paprasčiausia žmogiška 
šiluma“, – sakė ministrė A. Pabedinskienė.

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ iškilmingo renginio 
metu apdovanota kaip „Draugiškiausia neįgaliesiems 
bendruomenė“.

„Gyvastis“ – draugiškiausia neįgaliesiems 
bendruomenė
„Gyvastis“ draugiškiausia bendruomenė, nes čia gerai 

jaučiasi ir mažas, ir senas. „Gyvastyje“ susipažinę vaikai ir 
jaunuoliai tampa draugais visam gyvenimui – iš pradžių 
dalijasi įspūdžiais mokykloje, vėliau – universitete, po 
to eina į vieni kitų vestuves.“, – bendravimą organiza-
cijoje apibūdina Ugnė Šakūnienė, Lietuvos asociacijos 
„Gyvastis“ prezidentė. „Deja „draugystė iki grabo lentos“ 
ne vienam gyvastiečiui, net ir visai jaunam ar mažam 
atnešė ir skausmo. Daugybei savo draugus teko išlydėti 
į aną pasaulį“, – moteris atskleidžia ir liūdnąją bendra-
vimo pusę.

Sužinoję, kad inkstai niekada nebeveiks, kad gyvenimas 
priklausys nuo nuolat atliekamų dializės procedūrų arba, 
kad vienintelė viltis išgyventi yra širdies, kepenų, inkstų 
ar kita transplantacija, žmonės su nerimu ir baime ateina 
į „Gyvastį“ sužinoti savo likimo. 

„Būtent tokie patys sergantieji ligos pradžioje tampa 
pavyzdžiais ir viltimi, kad net ir sunkiausia diagnozė gali 

baigtis gerai. Žinoma, gydytojai ir slaugytojai svarbiausi 
gydymo procese, tačiau tik „Gyvasties“ narių pavyzdys 
parodo, kad galima nepasiduoti likimo smūgiui, įkvepia 
norą kovoti su liga, gyventi“, – pasakoja U. Šakūnienė.

Tiek „naujokai“, tiek seniai turintieji negalią padeda 
vieni kitiems suprasti savo vertę, išsiugdyti pasitikėjimą 
savo jėgomis, atsiskleisti, išsipasakoti baimes.

Vienas svarbiausių organizacijos tikslų – aktyviai 
propaguoti organų donorystę, tačiau, pasak „Gyvasties“ 
Vilniaus skyriaus pirmininkės Vilmos Radavičienės, labai 
daug dėmesio skiriama ir bendravimui. Prie organizacijos 
prisijungusieji iš likimo draugų gali gauti pačios įvairiau-
sios informacijos apie savo ligą. Jie kartu keliauja, vyksta 
keramikos, dekupažo, kitų rankdarbių kūrimo užsiėmimai 
ir pan. Minimi su persodintais organais gyvenančiųjų 
antrųjų gimtadienių (transplantacijos) jubiliejai, draugijos 
nariai palydimi į amžinybę.

Atrandama ir naujoji šeima
Atėjusieji ieškoti vilties, vėliau tampa tikra šeima – pa-

deda vieni kitiems ir patarimais, ir finansiškai, pagelbsti 
pritrūkus vaistų (net jei tokios pagalbos reikia kitame 
mieste), veža likimo draugus į transplantacijos centrą 
sulaukus skambučio, kad atsirado donoras. Ne kartą yra 

Gyvastis – draugiškiausia neįgaliųjų organizacija
AUŠRA DEGUTYTė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ tarybos pirmininkė
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buvę taip, kad sulaukę skambučio naktį ar šventinę dieną, 
neįgalieji neturėjo, kas juos atveža į Vilnių ar Kauną (pri-
klausomai nuo to, kur rengiamasi atlikti transplantaciją), 
tik tie patys „gyvastiečiai“. 

Jie ir ligoninėje vieni kitus lanko, ir gimtadienius kar-
tu švenčia, ir malonias staigmenas vieni kitiems daro. 
Savanoriškai organizuojamos bendros kelionės, ekskur-
sijos neįgaliesiems ir jų šeimos nariams padeda socialiai 
integruotis. 

„Gyvastiečiai“ kartu sprendžia, kokiomis veiklomis užsi-
ims, kur keliaus ir apie ką kalbės. Vyrauja nerašyta taisyklė, 
kad pirmiausia yra žmogus, jo norai ir poreikiai.

Savas tarp savų
„Kiekviena veikla su „gyvastiečiais“ padeda užsimiršti 

ir palikti neigiamas mintis bei emocijas užnugaryje. Tos 
veiklos ir bendravimas su savais teikia itin daug gerų 
emocijų, o tai, žinoma, padeda ir gerai savijautai“, – savo 
patirtimi dalijasi jau 10 metų „Gyvasties“ nare esanti dia-
lizuojama jauna moteris Laima Švaronaitė. „Tik pabuvusi 
„Gyvasties“ stovykloje pajuntu tikrą vasarą“, – sako kita 
jauna mergina, gyvenanti persodinto inksto dėka Justina 
Jankovskaja. 

Merginų žodžius gali patvirtinti daugybė „Gyvasties“ 
narių įvairiuose Lietuvos kampeliuose. 

„Gyvastiečiai“ – tiek patys neįgalieji, tiek šeimos na-
riai – žino, kad tarp likimo draugų bus suprasti iš pusės 

žodžio, visada atras likimo draugų, kurie išties pagalbos 
ranką, padrąsins.

„Jau metus dirbu su šios organizacijos nariais. Pa-
stebėjau, kad šie žmonės iš pradžių nedrąsiai, vėliau 
išdrįsta ir nebijo išsikalbėti ir paatvirauti. Jų draugystė 
ir glaudus ryšys leidžia atskleisti savo baimes ir nerimą 
bei pasisemti stiprybės vieniems iš kitų“, – sako „gyvas-
tiečiams“ užsiėmimus Kaune vedanti psichologė Jelena 
Lukoševičienė. Jai gali paantrinti kita psichologė, su 
vilniečiais dirbanti Vidutė Ališauskaitė, taip pat pajutusi 
„Gyvasties“ „trauką“. 

„Ir nors teisiškai „Gyvastis“ yra asociacija, bet realiai tai 
viena didelė ir draugiška šeima, kurioje kartu praeitas ir 
vanduo, ir ugnis, ir kova su mirtimi.“, - apdovanojimu 
pasidžiaugia organizacijos vadovė Ugnė Šakūnienė.

Už pasiekimus mene apdovanotas Tautinių šokių 
kolektyvas „Šimtažiedis“ (vadovė-choreografė Rūta 
Juškevičienė), Už pasiekimus sporte – Lietuvos vyrų 
golbolo komanda ir Rio de Žaneiro parolimpinių žai-
dynių čempionas Mindaugas Bilius, Už draugiškiausią 
neįgaliesiems bendruomenę – Lietuvos asociacija „Gy-
vastis“, Už savanorystę – diksilendas „Sweetband“, Už 
darbo vietos sukūrimą sau ir kitiems – Lietuvos žmonių 
su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos pirmininkė 
Nijolė Milkevičienė, Už atsakingą verslą ir palankias 
darbo sąlygas neįgaliesiems – UAB „Regseda“ direktorė 
Kristina Zibalienė.

Jau ne pirmus metus Marijampolės savivaldybėje vyko 
renginys skirtas paminėti Tarptautinę neįgaliųjų žmonių 
dieną. Renginio metu vyko paroda, kurios metu buvo 
eksponuojami  kiekvienos neįgaliųjų organizacijos, už-
imtumo amatų būrelyje metu sukurti darbai. Labai sma-
gu, kad šiuos darbus įvertino ne tik žmonės, kurie užėjo 
pasigrožėti paroda, bet ir savivaldybės vadovai. Renginio 
metu buvo  apžvelgtos visų Marijampolės nevyriausybi-
nių organizacijų veiklos, kurias organizacijos vykdė per 
2016 metus. Susirinkusius pasveikinti ir kartu pabūti at-
vyko mero pavaduotoja Irena Lunskienė, administracijos 
direktorius Sigitas Valančius, Socialinių reikalų departa-
mento direktorė Daiva Pankauskienė, kuri glaudžiausiai 
bendrauja su mūsų organizacija, pas kurią bėgame, kai 
reikia pagalbos ar patarimo. Renginio metu išklausėme 
Klaipėdos universiteto docentės poezijos terapeutės Jūra-
tės Sučylaitės paskaitą „Poezijos terapija – sveikatos stip- 
rinimo būdas“. Klausėmės Lietuvos aklųjų ir silpnaregių 
sąjungos Marijampolės filialo vokalinio ansamblio „Švie-
sa“, Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto  moterų 
vokalinio ansamblio „Gija“ dainų.           

Marijampolėje paminėta neįgaliųjų diena
ILONA MASAITIENė, Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis“ Marijampolės skyriaus projekto vadovė

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Marijampolės skyrius  
už donorystės idėjos sklaidą, socialinių akcijų organiza-
vimą, nuoširdų tarpinstitucinį bendradarbiavimą buvo 
apdovanota administracijos direktoriaus padėka. O 
mūsų nariui Gintarui Radžiūnui už sąžiningumą, atsa-
kingumą, draugiškumą buvo įteikta Marijampolės mero 
padėka.
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Gražų lietuviško rudens pradžios sa-
vaitgalį  „Kauno gyvastiečiai“ iškeliavo 
„pamedžioti grybų“. Na, kaip manote, 
kur gi mes nukeliavome? Na taip, 
žinoma, kad į Dzūkiją, į pačius Drus-
kininkus. Tiesą sakant, apsistojome 
sodyboje „Ignė“, kuri yra įsikūrusi ant 
pačios Ratnyčėlės kranto vos keli kilo-
metrai nuo Druskininkų. Kad ir kaip 
laukėm „medžioklės“, bet neaplankyti 
Druskininkų nesugebėjome. O šiame 
pietų Lietuvos mieste yra ką veikti ir 
atvykus pirmąjį kartą, ir kelintąjį...Pir-
miausiai susipažinome ir degustavome 

Baigiantis 2016-iems metams galime pasidžiaugti, kad 
lankydami savipagalbos grupes ir konferencijas  daugiau 
sužinojome apie savo ligą, jos eigą, komplikacijas ir būdus 
joms sušvelninti ar net išvengti. Kelionių metu dar labiau 
suartėjame, naujai atėjusieji į „Gyvastį“ pamato mūsų 
gyvenimą iš arti ir liga nebeatrodo jiems tokia jau baisi.

Šiais metais tęsiame meno terapijos užsiėmimus, lipdė-
me iš molio, vėrėm gintarą, marginome šilką, bandėme 
tapyti natiurmortus akvarele ir akriliniais dažais...Pirmi 
metai kai renkamės į šokių terapijos repeticijas „Ruedos“ 
šokių ir laisvalaikio centre. Mūsų vadovė Violeta tiesiog 
po truputį, labai taktiškai  ir nuosekliai veda mus į pilną 
įvairių judesių, ritmų pasaulį. Šokis leidžia išsilieti jaus-
mams ir emocijoms, gerina fizinę ir dvasinę sveikatą. 

Kauniečiai „grybų medžioklėje“
NINA BALEchOVA, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ tarybos narė

Druskininkų mi-
neralinius van-
denis, klausėmės 
miesto atsiradimo 
istorijos, kėlėmės 
Linų taku per Ne-
muną į Snow are-
ną, kurioje keletą 
minučių praleido-
me šalčio zonoje 
ir po to, susėdę 
prie bendro sta-
lo gurkšnodami 

karštą šaltalankių arbatą, dalinomės po-
jūčiais. Vieni lankėsi Vandens pramo-
gų parke, kiti savarankiškai vaikščiojo 
po vakarinį Druskininkų miestą. Bet 
ar Jūs prisimenat, ko į tą kraštą važiavo 
„Kauno gyvastiečiai“? Taip, teisin- 
gai – „pamedžioti“ grybų. Kitos dienos 
ankstų rytą, edukacinėje programoje 
kepėme tikrąjį šakotį. Vėliau, visi kartu 
keliavome į mišką. Sustojome Grūto 
miškų urėdijos teritorijoje prie įrengtos 
pavėsinės. Draugiškai išsibarstėme kas 
kur..., nes „grybų medžioklėje“ nevalia 
būriais vaikščioti. 

Senuosius palydint
RIMA PETROLIENė, Lietuvos asociacijos 
„Gyvastis“ Klaipėdos skyriaus narė
OLEGO KARAVAIcEVO foto

Žadame Violetos sukurtu dviejų šokių  deriniu pasveikinti 
Kalėdinės vakaronės svečius.

Spalio 20 d. „Nefridos“ klinikoje „Diaverum“ dializių 
centre dirbantys nefrologai papasakojo ligoniams apie diali-
zes, kaip jos veikia žmogaus organizmą, kodėl skiriami vieni 
ar kiti vaistai, kaip vertinami tyrimai... Pabaigoje, prie puo-
delio kavos ir vaišių, atsakinėjo į  pateiktus klausimus.

Dar laukia Kalėdinė vakaronė mūsų mieste ir nauji planai-
bei jų  įgyvendinimas 2017-aisiais. Sėkmės mums visiems.

ačiū, kad MuMs rašote

Tiesą sako, kad Dzūkijos miškai yra 
ypatingai gražūs...Aukštos pušys, pro 
kurių viršūnes matosi giedras dangus. 
Samanos dengia žemę po kojomis, lyg 
minkštas kilimas. Ir savaime, į galvą 
ateina žodžiai iš dainos: „O Karalienė 
– Dzūkija!“...Apsupti viso to grožio 
mes kepėme ant laužo dešreles, virėme 
žolelių arbatą, ragavome savąjį iškeptą 
šakotį ir smagiai bendravome. 

Tikriausiai visiems yra įdomu, o 
kodėl gi tai pavadinta „medžiokle“? 
O todėl, kad derinant su girininku 
buvimo vietą jis taip ir pasakė: „Šį se-
zoną pas mus grybus teks medžioti“. 
Ir nesvarbu kas kiek „sumedžiojo“, 
svarbu pabūti visiems kartu.
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Lėtinė liga po truputį atima ne tik 
fizinę, bet ir psichologinę bei dvasinę 
žmogaus sveikatą. O be jos kovoti su 
liga (arba išmokti su ja gyventi) – lyg 
be rankų kelti sunkiausią akmenį.

Ar tikrai tai gali būti sunkiai įvei-
kiama? Taip, jei pasiduodi niūrioms 
mintims, pradedi gailėti savęs, min-
tyse kartoti „koks aš nelaimingas ir 
vienišas, ir niekas manęs nesupranta“  
arba ne, jei turi nors mažytį lašelį noro 
nepasiduoti... Ir ką tada daryti? –  
kyla klausimas. Mes turime paruošę 
atsakymą: ateik pas mus į „Kauno 
Gyvastį“, – išmoksi pinti iš vytelių, 
kartu su artimaisiais vyksi į įvairias 
išvykas ir ekskursijas, kartu ruošiesi 
šventėms, pieši, tapysi, mokysimės 
sveikai gyventi, švęsi šventes ar turi-
ningai leisi laiką su mūsų nuostabiąja 
psichologe Jelena Lukoševičiene 
savipagalbos grupių užsiėmimuose 
arba tiesiog būsi kartu ir tikrai nepa-
sijusi vienišu ar nelaimingu. 

Noriu pasidalinti įspūdžiais, nors 
sakoma geriau vieną kartą išbandyti ar 
pamatyti, nei šimtą kartų išgirsti.

Neužmirštamų emocijų sukelia 
Jelenos užsiėmimai savipagalbos 
grupėse. Ar galite įsivaizduoti, kai 
užsiėmimų metu išsitraukiate kor-
telę su vardu ir tampate to žmogaus 
Angelu sargu (bet draugas nežino, 
kad būtent Jūs esate Jo Angelas), o 
tuo pačiu jūsų draugas tampa Jūsų 
Angelu – ir visą Advento laikotarpį 
slapta darote gerus darbus, nes jūs 
gi Angelas – išsiunčiate žinutę, ar 
slapčia paliekate šokolado plytelę 
užrašę „Nuo Angelo“. Patikėkite, tai 
nuteikia labai maloniai, kai staiga 
gauni telefonu tokią žinutę: „Labas, 
sugaunu Tavo mintis. Viena iš jų: 
kur yra rojus? Rojus čia pat. Kaip 
ten nuvykti? Kur nusipirkti bilietą? 
Bilietą jau turi – Tu paprasčiausiai 
esi. Džiaugiuosi tavo buvimu. Tavo 

„Kauno Gyvastis“ užsiėmimai nuteikia puikiai
IRMA JUODIENė, 
KKNLD „Kauno Gyvastis“ pirmininkė

Angelas sargas.“ Po tokių žodžių, net 
pačią žvarbiausią, niūriausią dieną –  
nusišypsai. O išgirstos istorijos, anek-
dotai – praskaidrina tikrai ne dieną, 
o savaitę, mėnesį. Iki šiol prisimenu 
Audronės pasakojimą-anekdotą apie 
tai „Kas paėmė Bastiliją?“ Ir tiesiog 
negali nenusijuokti.

Jei norisi ne tik kalbų, bet ir dar-
bų – prašome į pynimo iš vytelių 
užsiėmimus su puikiuoju meistru 
Rimantu, tikrai išmoksite pinti ne 
tik krepšelius, bet ir supamus krėslus, 
sudalyvausite Kaziuko mugėje.

Norisi save išreikšti meno terapijo-
je? Prašome, piešime, tapyme ar ki-
tomis priemonėmis dailėje, dekupaže 
Jūsų laukia Viktorija Vilkevičienė. Ir 
net sunku patikėti, kai 
atrodo nelabai ir mėg-
davęs, o ir senokai, gal 
tik mokykloje piešęs, 
sukuri tokius meno še-
devrus – kad įrėminus 
ir pakabinus ant sie-
nos, dažnas suabejotų 
ar tai ne profesionalo 
darbas.

Bet gal užteks sėdė-
ti ar gulėti, galima ir 
pakrutėti šokių klube 
kartu su nenustygstan-

Mūsų visas veiklas ir idėjas palaiko ir remia:

čiąja Gintare Malinauskaite. Tikrai 
verta pabandyti, nes tokio energijos 
pliūpsnio vargu ar kur gausite. Sa-
kysite, kad aš jau ne tokio amžiaus, 
ar sveikata ne tokia – pažiūrėkite, 
įvairaus amžiaus ir visokios sveika-
tos kojas kiloja, ir tikrai, patikėkite, 
po tokių užsiėmimų pamiršite, kad 
sergate, kad negaluojate, o ir su-
prantančių bei savų būry pasijusite 
tokiu pačiu, kaip ir kiti – retkarčiais 
negaluojančiu, bet dažniausiai gerai 
nusiteikusiu. 

Kviečiame pas mus ir mes kartu 
įveiksime visus sunkumus, nuke-
liausime visus žygius...Bet tikriausiai 
svarbiausia – pasijusite sveikesnis. 
Taip kalba apie mus:
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Viena iš pasaulyje pirmaujančių 
inkstų priežiūros paslaugų teikėjų – 
tarptautinė kompanija „Diaverum“ 
šiais metais švenčia 10-ies metų jubi-
liejų Lietuvoje. Prieš 10 metų veiklą 
šalyje pradėjusi kompanija į Lietuvą 
atnešė pažangiausias ir moderniausias 
gydymo dialize technologijas bei pro-
cedūras ir tuo stipriai pagerino sunkio-
mis inkstų ligomis sergančių pacientų 
savijautą bei jų gyvenimo kokybę.

 
Moderniausios inkstų 
dializės procedūros – 16-oje 
„Diaverum“ dializės centrų
Pirmuosius žingsnius Lietuvoje 

„Diaverum“ žengė 2006 metų birželio 
mėnesį, kuomet buvo įsigytos 7 ben-
drovės tuo metu teikusios hemodiali-
zės paslaugas 10-yje klinikų. Šiandien 
UAB „Diaverum klinikos“ priklauso 
16 hemodializės centrų įvairiuose 
Lietuvos miestuose. „Diaverum“ he-
modializės klinikose Lietuvoje dirba 
virš 200 darbuotojų, gydomi daugiau 
nei 410 nuolatinių pacientų. Šalia 
hemodializės paslaugų „Diaverum“ 
klinikose nemokamai pradėtos teikti 
nefrologo ir angiochirurgo konsulta-
cijos, 2016 metais konsultuoti taip 
pat pradės endokrinologas. Klinikos 
Lietuvoje nuolat atnaujinamos, in-

„Diaverum“ Lietuvoje jau 10 metų gelbsti 
pacientų gyvybes

vestuojama į naujus dializės aparatus, 
medikų žinias ir kvalifikaciją.

„Atėjusi į Lietuvą „Diaverum“ 
atnešė ir moderniausias gydymo dia-
lize taisykles bei procedūras, sukūrė 
analogų Lietuvoje neturinčią pacientų 
švietimo programą, gydytojai ir slau-
gytojos gali nuolat tobulėti žiūrėdami 
interaktyvią mokymosi medžiagą 
vienoje interneto platformoje. Nuolat 
gerėja pacientų medicininiai rodikliai 
ir jų pasitenkinimas mūsų teikia-
momis paslaugomis bei darbuotojų 
įsitraukimas į darbą. Džiaugiamės, 
kad Lietuvoje esame vertinami už 
medicinos kokybę ir išskirtinius re-
zultatus“, – pasiekimais dalijosi „Dia-
verum“ klinikų Lietuvoje medicinos 
direktorė Asta Kantoravičienė.

Anot jos, klinikose pacientai ruošiami 
ir inkstų transplantacijos operacijoms, 
o pernai „Diaverum“ Lietuvoje pasie-
kė rekordinį pacientų, kuriems buvo 
atlikta ši operacija, skaičių – inkstų 
transplantacijos sulaukė 26 pacientai.

Dializės centrai  
arti pacientų namų
Vienas iš svarbių  „Diaverum“ nuo-

pelnų Lietuvoje yra tai, jog kompanija 
stengiasi plėtoti hemodializės centrus 
ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir 

mažuose šalies miesteliuose, tuo pri-
artindama paslaugą arčiau pacientų ir 
jiems dėl būtinų procedūrų nebereikia 
vykti į didmiesčius po kelias dešimtis 
kilometrų. Inkstų dializės procedūra 
atliekama tris kartus per savaitę, ji 
trunka po keturias valandas per dieną, 
tad klinika arti namų stipriai pagerina 
pacientų gyvenimo kokybę.

Lietuvos klinikose – 
aukščiausios technologijos  
bei geriausi medicininių  
auditų rezultatai
Siekdama, kad „Diaverum“ klinikos 

Lietuvoje teikiamų paslaugų kokybe ne-
nusileistų kitoms šiam tinklui priklau-
sančioms klinikoms visame pasaulyje, 
kompanija įdiegė bendras medicinines 
taisykles ir procedūras, pritaikytas mūsų 
šalies normatyviniams reikalavimams, 
buvo įgyvendinta pažangi aukščiausius 
standartus atitinkanti klinikų valdymo 
sistema. Kad būtų kuo nuosekliau 
laikomasi medicininių taisyklių ir pro-
cedūrų, kasmet kiekvienoje klinikoje 
atliekami vidiniai auditai. 2015-aisiais 
metais „Diaverum“ klinikų Lietuvoje 
rezultatai buvo aukščiausi tarp 20-ies 
šalių, kur veikia kompanija. 

 „Diaverum“ klinikos vienintelės 
Lietuvoje dializės procedūrai atlikti 

Amatų būrelyje sulaukėme svečių
ILoNA MASAItIeNė, Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis“ Marijampolės skyriaus projekto vadovė

Vykdant socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems projektą, Marijampolės 
socialinio pagalbos centro darbo terapijos 
padalinyje, kur Marijampolės „Gyvasties“ 
nariai renkasi į užsiėmimus amatų būrelyje 
mus aplankė buvęs seimo narys Albinas 
Mitrulevičius. Ne tik aplankė, bet kartu su 
mumis ir padirbėjo. Nors prisipažino, kad 
tikrai „ne prie meno“, jam visai neblogai 
sekėsi. Aplankyti ir pabendrauti su mumis 
atvažiavo ne tuščiomis, kiekvienas „meni-
ninkas“ išvažiavo namo su maišiuku bulvių. 
Ačiū, kad mūsų nepamirštate. 
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entais rūpinamasi visokeriopai – tiek 
fizine, tiek ir emocine jų gerove. „Per 
šiuos 10 metų tapome šeima. Kartais 
net pamirštu, kad sergu lėtine inkstų 
liga. Noriu padėkoti visoms nuosta-
bioms slaugytojoms už galimybę gy-
dytis šioje klinikoje“, – teigė pacientė 
iš „Diaverum“ klinikos Kaune.  

„Dažnai žmonės tiesiog nežino, kad 
gali nemokamai atlikti dializės proce-
dūras ir privačioje klinikoje. Norime 
priminti, kad pacientai, kuriems 
būtinos hemodializės procedūros, 
gali laisvai rinktis, kur jas atlikti – 
valstybinėje gydymo įstaigoje ar pas 
mus“, – primena „Diaverum“ klinikų 
Lietuvoje generalinė direktorė Vaida 
Kojalienė.

lat yra dėmesio centre. Atnaujinant 
klinikas visada stengiamasi užtikrinti 
jų jaukumą, o, kad pati procedūra 
neprailgtų – visose klinikose veikia 
bevielis internetas, yra televizoriai, 
planšetės, veikia interaktyvi pacientų 
edukacijos programa, šalia – nuolat 
pasiruošusios padėti slaugytojos. 
Klinika dializuojamiems pacientams 
tampa tarsi antraisiais namais. Per 
ilgus bendravimo metus su pacien-
tais ir jų šeimomis užmezgami šilti, 
ilgalaikiai santykiai. Slaugytojoms 
dažnai tenka pasirūpinti ir socialiniais 
pacientų poreikiais – nupirkti vaistų 
iš vaistinės, užrašyti pas kitus medikus 
konsultacijai, ar surasti socialinį dar-
buotoją. Šiose gydymo įstaigose paci-

naudoja išskirtinai tik aukščiausio 
pralaidumo (high-flux) dializatorius. 
2016 metais buvo įsigyta daugiau nei 
30 naujų aukštos technologijos he-
modializės aparatų hemodiafiltracijos 
(hDF) procedūroms atlikti. hDF yra 
pats progresyviausias ir efektyviausias 
pakaitinės inkstų terapijos būdas, ku-
rio metu vyksta tiesioginio pakaitinio 
tirpalo gamyba naudojant didelio pra-
laidumo dializatoriaus membraną. 

Pacientas visuomet  
dėmesio centre
„Diaverum“ misija yra nuolat gerin-

ti inkstų ligomis sergančių pacientų 
gyvenimo kokybę, tad visas bendrovės 
darbas sukasi aplink pacientą. Jis nuo-

Rudens darbymetis Šiauliuose
EGIDIJUS KALINAITIS, Šiaulių inkstų ligomis sergančiųjų draugijos 

„Atgaja” pirmininkas
Nors rudenėjant dienos vis trumpėja ir norisi vis ilgiau pasilepinti lovoje, 

tačiau Šiaulių inkstų ligomis sergančiųjų draugijos „Atgaja“ veikla nenutrūksta. 
Reikia pagalbos mūsų žmonėms, baigiasi vieni projektai, artėja kiti, tad laukia 
ataskaitų teikimas, vyksta pasiruošimo darbai kitiems metams. Na, ir žinoma, 
nepamirštama ir misija propaguoti neatlygintiną donorystę.

Lapkričio 26 dieną mūsų draugijai buvo patikėta koordinuoti veiklą „Spal-
voto meduolio dienos“ renginyje, „Kavakuki“ kavinėje, Šiauliuose. Iš anksto 
ruošėmės, dalinomės laikus, kada kuris galės ateiti padėti. Rezultatas pranoko 
lūkesčius – vien šioje kavinėje renginyje dalyvavo 107 asmenys (net 52 iš jų 
vaikai ir du svečiai iš Ispanijos). Buvo daug šurmulio ir juoko, kiekvienas stengėsi 
kuo šauniau ir išmaniau išmarginti meduolį. Džiugu dirbti tokiame šauniame 
ir draugiškame kolektyve, kuriam padėką už nuostabiai išmargintus meduolius 
prašė perduoti Šiaulių vaikų globos namų direktorius Regimantas Dirmeikis.
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Keliauti 
nesustojame
Ilona MasaItIenė, 
Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis“ Mari-
jampolės skyriaus projekto vadovė

Ruduo taip pat kelionių metas. 
Kol oras dar lepina, gamta nusidažo 
nuostabiomis spalvomis, paskutinį 
šiltą laikotarpį išnaudojome smagiai, 
naudingai ir įdomiai. Paskutinę rug-
sėjo dieną, lietuvos asociacijos „Gy-
vastis“ Marijampolės skyriaus nariai 
lankėmės a. laurinaičio ambulato-
rijos, Druskininkų filialo naujai ati-
darytame hemodializės centre. ap-
žiūrinėjome centrą, pabendravome 
su dializuojamais ir transplantuotais 
žmonėmis, medicinos personalu. Po 
sočių pietų lydimi druskininkie-
tės Vidos grožėjomės rudenėjančiu 
miestu. Plaukėme laivu į meilės salą, 
atsigaivinome ir atjaunėjome nusi-
prausę grožio šaltinyje, kėlėmės kel-
tuvais į snow areną, pasivaikščiojo-
me po a. Česnulio medinių skulptū-
rų ir poilsio parką. Už ekskursiją po 
Druskininkus, už smagiai ir linksmai 
praleistą laiką kartu, dėkojame drus-
kininkietei Vidai Plochichienei.

Prasidėjus spalio mėnesiui mes ir vėl 
į ratus. Pasukome link stebuklais garsė-
jančios Šiluvos. Pasimeldę koplyčioje, 
apžiūrėję stebuklais garsėjantį Marijos 
paveikslą, pasukome tytuvėnų link. 

„Virbalio vartai“ senųjų amatų centre. 
edukacinės programos „Duonos 
kelias“ metu, praėjome visą duonos 
kelią nuo žemės dirbimo iki patekimo 
ant mūsų stalo. spėliojome grūdų pa-
vadinimus, įrankius, kurie reikalingi 
kepti duonai, malėme miltus, patys 
formavome ruginės duonos kepalėlius. 
Kol duona kepė išbandėme kitus seno-
vinius amatus: grindinių takų audimą, 
žvakių liejimą, virvių vijimą, lipdymą 
iš molio, pynėme tautines juostas, su-
kome galvas prie Mykolo galvosūkių. 
taip pat išklausėme įdomią šio mažo 
miestelio istoriją. Virbalis kūrėsi pačiu 
intensyviausiu užnemunės apgyvendi-
nimo laikotarpiu. Pasirodo, čia buvo 
leista rengti turgus ir karčemas. Kara-
lienės Bonos įsteigtas Virbalis padidėjo 
ir tapo miesteliu, kuriam buvo suteikta 
fundacija bažnyčiai. Gyvenimas čia 
virte virė, todėl Virbalio bendruomenė 
sumanė kažkiek atgaivinti miestelio 
tradicijas.  Besiklausant miestelio isto-
rijos net nepajutome, kaip iškepė mūsų 
duonelė. tuomet sėdome kaip tikri 
svečiai prie stalo, ragavome tikrų suval-
kietiškų lašinių, šviežiai mušto sviesto, 
suslėgto sūrio su medumi,  pietums 
valgėme lietuvišką kugelį, degustavome 
išskirtinį produktą – „trejanka“, ruo-
šiamą pagal specialų receptą, kuriam 
virš 150 metų. namo grįžome sotūs 
ir patenkinti. o kadangi kelias neto-
limas juokavome, kad savam krašte  
smagiausia. 

Po tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno 
ansamblio pastatus vaikščiojome klau-
sydami įdomaus gidės pasakojimo. Po 
to į kelionės tikslą – sveikos gyven-
senos, baltiškų tradicijų puoselėjimo 
centrą – naisius. tai tvarkinga, įdo-
mi, draugiška gyvenvietė. Patenkinę 
savo smalsumą, sužinoję, kur ir kaip 

filmuojama „naisių 
vasara“, išsiaiškinę 
kur „gyvena“ ak-
toriai pajudėjome 
namų link. 

suvalkijos „Gyvas-
ties“ nariai anksčiau 
aplankėme netoliese 
esantį miestelį – Vir-
balį. Pakeliui susto-
jome pasigrožėti 
atrestauruotu Pae-
žerių dvaru. nuvykę 
į Virbalį apsilankė-
me bendruomenės 
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Lietuvos dializuojamieji laukiami Sicilijoje
NINA BALEchOVA, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ tarybos narė

bai džiugu, jog kartu su dializuojamu 
pacientu gali vykti ir vienas lydintis 
asmuo, o tai jau didžiulis privalumas.

Dalyvavome susitikime su gydytojo 
Mukaria dializės centro Valderičės 
miestelyje administracijos darbuoto-
jais, kuriame dalyvavo ir pats Filippe 
Mukaria. Sužinojome tokius faktus, 
kad Filippe yra iš gydytojų šeimos, 
jo tėvas buvo terapeutas, o jie abu su 
broliu prieš 40 metų įkūrė savame 
gimtajame miestelyje Valderiče he-
modializės centrą. Šiuo metu veikia 
du dideli hemodializės centrai ir 
artimiausiu metu pradės priiminėti 
pacientus dar du centrai. Mums, sve-
čiams iš Lietuvos, teko lankytis būtent 
Valderičės dializės centre. Erdvi salė su 
50 vietų pacientams. Visos sesutės yra 
broliukai, visiškai nauji dializės apa-
ratai ir atliekamos visos hemodializės 
rūšys. Susikalbėti su personalu galima 
ir anglų, ir vokiečių, ir ispanų bei 
rusų kalbomis. Specialiosios tarnybos 
darbuotojai nemokamai nuo gyvena-
mosios vietos nuveža į procedūras bei 
parveža atgal. Gydytojas F. Mukaria 
kartu su savo komanda pasirūpino ir 
pacientų laisvalaikiu. Buvo suorgani-
zuota ekskursija autobusu į Sicilijos 
sostinę Palermo bei nuostabų miestą 
Monrealį. Ekskursija skirta visiems 
pacientams, panorusiems keliauti. 

Puiki proga hemodializuojamiems 
ligoniams aplankyti, pamatyti ir pail-
sėti Sicilijoje, Trapani regione.

Su kiekvienais metais didėja šiltų, 
saulėtų regionų skaičius, kuriuose 
maloniai laukiami dializuojami paci-
entai. Kalbu apie Europos Sąjungos 
šalis, kur Lietuvos piliečiui, kuriam 
reikalingos hemodializės, pakanka 
turėti galiojančią Europos sveikatos 
draudimo kortelę, kurią Ligonių 
kasos išduoda nemokamai. Dar prieš 
dešimt metų atrodė, kad su dializėm 
keliauti tiesiog neįmanoma. 

Šį kartą papasakosiu apie naują pa-
siūlymą, skirtą visiems dializuojamiems 
pacientams, aplankyti Sicilijos Trapa-
nio regioną. Paties pasiūlymo sąlygas 
galite perskaityti šio žurnalo viršelyje.

Bet apie viską iš eilės. Į Lietuvos 
asociaciją „Gyvastis“ su prašymu 
paplatinti informaciją apie galimybę 
dializuojamiems pacientams aplan-
kyti Siciliją kreipėsi gydytojo Filippe 
Mukaria, vieno iš dializės tinklo 
Sicilijoje vadovo, atstovai. 

Į vieną didžiausių Italijos salų dešim-
čiai dienų vykome keli „Gyvasties“ na-
riai. Visus savo įsipareigojimus centras 
įvykdė: nemokamas dializuojamojo 
paciento apgyvendinimas, visiškai 
nemokamas nuvežimas į procedūras 
ir lėktuvo bilietų dalinė kompensacija. 
Kadangi Lietuvos dializuojamieji buvo 
trumpiau, nei numatyta dializės įtaigos 
sąlygose, lydintiesiems reikėjo susimo-
kėti už bilietą bei apgyvendinimą. La-

Tai buvo didelė grupė iš Lietuvos, 
Lenkijos, Latvijos, iš pačios Italijos. 
Šis dializės centras šiais metais švenčia 
40-ies metų jubiliejų, todėl buvo su-
organizuotas atvykusiems iš skirtingų 
Europos šalių pacientams gimtadienio 
vakaras su tortu ir vaišėmis. Visuose 
renginiuose, skirtuose dializės sve-
čiams dalyvavo ir pats F. Mukaria, ir jo 
administracijos nariai. Pasijutau labai 
laukiamu svečiu gaudama tiek dėmesio 
iš centro komandos.

O apie krašto grožį, apie siciliečių 
svetingumą, apie krantus skalaujančią 
Viduržemio jūrą ir saulę,  – nieko ne-
pasakosiu, nes visa tai, nors kartą gy-
venime verta pamatyti savo akimis...

P. S. Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 
neapsiima organizuoti kelionės.
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