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Mielieji, 

Štai ir vėl pasitinkame sidabrines 
Kalėdas – santarvės, susikaupimo,  
gerų darbų ir stebuklų metą. 
Nepaprasta Šv. Kalėdų nuotaika yra 
unikali vertybė, aplankanti kiekvieną 
sielą, suteikianti neapsakomą 
šilumą ir džiugesį. Dalinkimės šiuo 
jausmu su pačiais artimiausiais ir 
brangiausiais žmonėmis, pripildykime 
namus svetingumo ir harmonijos. 

Apkabinkime šalia esantį mylimą 
žmogų, nebijokime jam pasakyti, koks 
svarbus ir reikalingas jis yra. Tikiu, 
jog kartais reikia visai nedaug –  
tik trupučio pastangų ir meilės – 
kad patys, niekieno nepadedami, 
sukurtume patį gražiausią stebuklą.

Šv. Kalėdos – nepaprastai puikus 
laikas užsibrėžti naujus tikslus ir 
siekius. Nebijokime drąsiai žengti į 
ateitį, kupini energijos ir ryžto siekti 
savo svajonių. 

Lai džiugi kalėdinė nuotaika ir 
darna neapleidžia ir šventėms 
pasibaigus, o šilta šypsena, puošianti 
veidus, spindi juose ištisus metus.

Nuoširdžiai,

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė 
Algimanta Pabedinskienė

Gerbiami medikai, slaugytojai,  
brangūs „Gyvasties“ nariai,

Šiemet minime du gražius jubiliejus –  
praėjo 40 metų nuo pirmos inksto 
persodinimo operacijos iš gyvo donoro  
bei 20 metų, kai Lietuvoje pradėtas 
gydymas peritonine dialize. Šie gydymo 
būdai be galo svarbūs žmonėms, kurių 
savi inkstai nebeveikia. 

Kai dienos sustoja,
Kai kiekviena akimirka atneša 
permainas,
Ir kai pastangos atsiperka,
Visada ieškome kito rankos.
Tada lieka tai, kas svarbiausia – 
bendravimas, bendradarbiavimas ir 
pasitikėjimas.

Linkime Jums kūrybinio įkvėpimo, 
energijos ir ryžto, reikalingo  
prasmingiems darbams pradėti.

Su šventėmis!!!

Ugnė Šakūnienė,  
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
prezidentė
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Parengė Socialinės apsaugos  
ir darbo ministerija

Sausio pirmąją Lietuvoje pradės 
cirkuliuoti naujoji valiuta – euras. 
Mūsų šalis taps devynioliktąja euro 
zonos valstybe. Supažindinant vi-
suomenę su euru svarbu nepamiršti 
tų gyventojų, kuriems įsisavinti nau-
ją informaciją yra sudėtingiau. Viena 
šių grupių – tai regos negalią turin-
tys žmonės. Jiems priprasti ir atpa-
žinti naująją valiutą padės speciali 
priemonė – euro atpažintukas.

„Atpažintukas yra patikrinta prie-
monė, kuri buvo naudota įvedant 
eurą Vokietijoje. Svarbiausia, kad juo 
naudotis visai paprasta, jis gali pra-
versti net Brailio rašto nemokantiems 
regos negalią turintiems žmonėms. 
Taip pat jis neužima daug vietos, 
todėl gali visada būti po ranka,“ –  
sako Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Lygių galimybių sky-
riaus vedėja Eglė Čaplikienė.

Euro atpažintukas – tai patogi, į 
piniginę ar kišenę lengvai telpanti 
perlenkiama kortelė. Ji pagaminta iš 
plastiko, todėl tai ilgalaikio naudo-
jimo priemonė. Euro atpažintuku 
gali naudotis net ir Brailio rašto ne-
mokantis neregys – vienoje jo pusėje 
be Brailio rašto yra ir tam tikri iškilūs 
simboliai, kuriuos galima įsidėmėti. 
Pavyzdžiui, ilgas brūkšnys reiškia 5, 
vienas taškelis – 10, du taškeliai – 20, 
trys – 50. 100 ženklina iškilus tri-
kampis, o 200 – du tokie trikampiai. 
Dėl savo patvarumo ir ryškaus taškų 
iškilumo atpažintukas yra ideali prie-
monė ir vyresnio amžiaus neregiams, 
kurių pirštų jautrumas mažesnis.

Eurą 
atpažinti 
bus 
lengviau  

Kitoje atpažintuko pusėje yra spe-
cialus griovelis, kuris padeda išsiaiš-
kinti euro monetos vertę. Tereikia 
paimti euro cento monetą ir stum-
ti ją grioveliu pirmyn. Toje vietoje, 
kur moneta sustoja yra ženklinimas, 
rodantis monetos vertę. Šis griovelis 
padeda pažinti septynių euro mone-
tų nominalus: 2, 5, 10, 20, 50 euro 
centų bei 1 ir 2 eurų. 

Visi eurai – ir monetos, ir ban-
knotai – yra skirtingo dydžio, todėl 
atpažintuku juos galima „pamatuo-
ti“ ir remiantis specialia ženklinimo 
sistema, išsiaiškinti, kokios vertės yra 
turimas banknotas ar moneta. At-
pažintukas nematuoja 1 cento euro 
monetos – ši yra per maža ir iškrenta 
iš specialaus griovelio. Taip pat atpa-
žintukas neišmatuoja 500 eurų ban-
knoto – jis yra per didelis ir viršija 
atpažintuko matmenis. 

Su atpažintuku euro banknotų 
nominalą galima patikrinti ir pagal 
banknoto ilgį, ir pagal plotį. Matuo-
jat plotį reikia euro banknotą padėti 
skersai per atpažintuką, o išsikišusias 
banknoto dalis sulenkti į matavimo 
zoną per kairįjį ar dešinįjį kraštą.  
5 eurus žymi 5 linijos, 10 eurų –  
1 taškas kairėje ir dešinėje, 20 eurų –  
2 taškai kairėje ir dešinėje. 50 eurų 

vertės banknotas baigiasi ties kairiu 
ir dešiniu išoriniais kraštais. Dides-
nio nominalo euro banknotų (100, 
200 ir 500) plotis yra identiškas, 
todėl jų pagal plotį su atpažintuku 
išmatuoti neįmanoma.

Eurus galima išmatuoti ir pagal ilgį –  
tereikia banknotą įdėti į atpažintu-
ko vidų, suspausti jį, o išsikišusią 
banknoto dalį užlenkti į matavimo 
zoną per aukščiausiai esantį kraštą. 
Pirmas neuždengtas ženklas parodys 
banknoto vertę. 

Silpnaregiams atpažinti euro ban-
knotų nominalą padeda ir spalva –  
visi euro banknotai yra skirtingų 
kontrastingų spalvų. 5 eurų bankno-
tas yra pilkas, 10 – raudonas, 20 – 
mėlynas, 50 – oranžinis. 100 eurų 
banknoto spalva žalia, 200 – gels-
vai ruda, o 500 eurų banknotas yra 
violetinis. Dideli, lengvai įskaitomi 
nominalo skaičiai banknoto averse 
atspausdinti storesniu dažų sluoks-
niu, kad juos būtų lengva apčiuopti. 
Perbraukus pirštu per banknotą gali-
ma pajusti, kad priekinėje jo pusėje 
kai kurios vietos yra storesnės.

Euro atpažintukus su Lietuvos 
banko pagalba aklieji ir silpnaregiai 
turėtų gauti šių metų gruodžio pa-
baigoje.
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MEDIcININė INfORMAcIjA

Dializuojamų pacientų dietinio 
gydymo rekomendacijos 
Regina Galubauskienė,  
VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės gydytoja dietologė

Parašyta knyga „Dializuojamų 
pacientų dietinio gydymo reko-
mendacijos“ yra skirta ypač lengvai 
pažeidžiamiems pacientams, kuriems 
atliekamos dializės bei laukiantiems 
inksto transplantacijos. Joje yra 
12 dienų valgiaraštis, tačiau reikia 
suvokti, kad kiekvienas pacientas – 
individuali asmenybė ir dietą reikia, 
pasitelkus tam tikras žinias, prisitai-
kyti sau. Yra sakoma, kad nėra blogų 
maisto produktų, o tik blogai suregu-
liuota dieta. Šioje knygoje siūloma 
daug naujų vertingų augalinės kilmės 
produktų, turtingų baltymais, kaip 
lęšiai, avinžirniai, burnotis, jo sėklos 
„Amaranto“. Kinvos dribsniai, kin-
vos miltai, kurie gali būti dedami į 
košes, sriubas, padažus, troškinius 
ir kt., kurie savo maistine sudėtimi 
ir verte prilygsta motinos pienui. 
Šiuose siūlomuose valgiaraščiuose 
siūlomi įvairūs patiekalai, kuriuos 
galės pasigaminti tiek nepritekliuose 
gyvenantys, tiek ir turtingi žmonės. 

Kaip rašoma (doc. dr. Editos 
Gavelienės) gydytojos dietologės 
recenzijoje – inkstų ligomis sergantys 
asmenys privalo tapti savo mitybos 
žinovais, rasti tinkamas mitybos kryp-
tis. Knygoje ta kryptis ir nurodoma. 
Šias žinias reikia pritaikyti konkrečiam 
žmogui, būtina atsižvelgti į jo amžių, 
gretutines ligas, vartojamus vaistus, 
netgi mėgstamus maisto produktus 
ir kitus veiksnius. Ypač atkreiptinas 
dėmesys į baltymo, natrio, kalio ir 
fosforo, kalcio kiekį ir kt. 

Kaip rašoma gydytojos nefrologės 
dr. Astos Stankuvienės recenzijoje, 
kad senovės Kinijoje inkstai buvo 
vadinami „visų organų motina“ ir 
ypač reikšmingas dietinis gydymas 

yra tiems pacientams, kurie serga 
galutiniu inkstų nepakankamumu ir 
kuriems yra taikomos dializės. Tam, 
kad būtų galima apsisaugoti nuo 
grėsmingų gyvybei komplikacijų, 
labai svarbu, kad dietiniame gydyme 
ir pats pacientas, ir jo artimieji taptų 
aktyviais dalyviais, o ne pasyviais 
nurodymų vykdytojais. Tam ir duota 
maisto produktų sudėties lentelė, ku-
rioje yra sužymėta maisto produktų 
sudėtis ir išskirti tie maisto produktai, 
kurie naudojami saikingai arba ribo-
jamas jų naudojimas. 

Iš kiekvienos maisto produktų 
grupės siūloma rinktis optimaliausius 
produktus savo maistine sudėtimi 
konkrečiam asmeniui. 

Apie duoną ir įvairias kruopas
Iš duonos produktų, optimaliausias 

būtų batonas, kuris mažiausiai turi 
fosforo ir kalio bei balta duona – gali 
būti ir Palangos duona. Pastaroji 
turi šiek tiek daugiau natrio. O jau 
„Kauno“ ir „Kaimiška duona“ turi 
ženkliai daugiau kalio ir fosforo, bei 
natrio. „Rugelio“ duona yra viena iš 
sveikiausių, tačiau dializuojamiems 
pacientams joje yra per daug kalio, 
natrio ir fosforo, jei naudoti, tik 
mažais kiekiais. Dar visai neblogai 
naudoti ir forminę baltą duoną. 
Džiūvėsiai turi daug natrio. Riestai-
niai (barankos) turi nemažai natrio, 
tačiau nedaug kalio ir fosforo. Iš 
saldumynų, jei galite ir jei reikia pa-
didinti maisto davinio kaloringumą 
būtų optimaliausiai zefyrai, vafliai ir 
meduoliai. 

Iš kruopų savo maistine sudėtimi 
optimaliausios manų, ryžių kruopos, 
perlinės kruopos, sojų kruopos, 

kvietinės kruopos. Galima naudoti ir 
kukurūzų kruopas, gerai makaronai 
(be kiaušinių) turi daug baltymo 
ir mažai kalio, natrio bei fosforo. 
Avižiniai dribsniai ir grikių kruopos 
taip pat turi daug baltymo, ko ir 
reikia dializuojamiems pacientams, 
mažai natrio, tačiau nemažai turi 
kalio ir fosforo. Tuomet, kai juos 
naudojame, tą dieną rinktis kitus 
produktus, turinčius mažiau kalio 
ir fosforo. 

Pieno produktai
Pieną galima rinktis pagal riebumą 

2,5 proc. arba 3,2 proc. (turės daugiau 
kalorijų), tačiau pieną dėti į patieka-
lus, nenaudoti atsigėrimui). Gerai 
pasukos, jogurtas, kefyras, varškė 
9proc., tai ir kalcio šaltinis, ko ypač 
reikia šiems pacientams, atitinkamais 
kiekais varškės sūris. Ypač daug kalcio 
turi fermentiniai sūriai, tačiau jie turi 
daug natrio bei fosforo, todėl jie būtų 
naudotini ypač mažais kiekiais, deri-
nant valgiaraštį su kitais tą dieną nau-
dojamais maisto produktais. Galima 
pasimėgauti ir pieniniais ledais.

Jei kiltų klausimas ką rinktis – 
sviestą ar margariną, būtų patartina 
rinktis sviestą, natūralų produktą 
82,5 proc. gryną, gal mažesniais 
kiekiais, kad nepadidintume cho-
lesterolio. Margarinas yra perdirbtas 
produktas, nenatūralus, nėra pilnai 
saugus. Margarinas folijoje skirtas 
kepiniams, dėžutėje minkštesnis, skir-
tas tepimui, sumuštiniams. Skaitosi 
saugus margarinas minkštas, jis turi 
būti tūbelėse.

Kiaušiniai – labai vertingas mais-
to produktas, gal pacientai labai 
įsibauginę dėl jame esančio cholester-
olio. Galima suvalgyti 1–2 kiaušinių 
per savaitę arba gamintis omletą iš 
kiaušinio baltymo. Vienas kiaušinio 
baltymas aprūpina organizmą iki 55 
procentų paros amino rūgščių kiekiu. 
Kiaušiniuose yra daug vertingų 
medžiagų – kaip cinko, geležies, jodo, 
B grupės vitaminų, vitamino D. Taigi 
neužmirškime jų, tik saikingai. 
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TEIsINė INfORMAcIjA

Neįgalumo lygio 
nustatymas 

Neįgalumo ir darbingumo nustaty-
mo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos (toliau – NDNT) 
parengė medžiagą (lankstinukus) 
neįgalumo lygio, darbingumo lygio, 
specialiųjų poreikių ir profesinės 
reabilitacijos paslaugų poreikio nus-
tatymo klausimais.

 Šią informaciją taip pat galite 
rasti NDNT internetinėje svetainėje 
adresu www.ndnt.lt, skiltyje „Infor-
macija ASPĮ“.

Kas yra neįgalumo lygis?
Neįgalumo lygis – kompleksiškai 

įvertinami nustatyta asmens sveikatos 
būklė, savarankiškumo kasdienėje 
veikloje ir galimybių ugdytis nete-
kimo mastas. Neįgalumo lygį nustato 
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 
tarnyba prie Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos (toliau – NDNT).

Lengvo neįgalumo lygis – as-
mens būklė, kai dėl ligos, traumos, 
sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje 
įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos 
veiksnių neigiamo poveikio nežymiai 
sumažėjusios galimybės ugdytis, da-
lyvauti, veikti;

Vidutinio neįgalumo lygis – 
asmens būklė, kai dėl ligos, trau-
mos, sužalojimo, įgimtų arba 
vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, 
aplinkos veiksnių neigiamo poveikio 
sumažėjusios galimybės ugdytis, daly-
vauti, veikti ir reikia nenuolatinės kitų 
žmonių priežiūros, pagalbos;

Sunkaus neįgalumo lygis – as-
mens būklė, kai dėl ligos, traumos, 
sužalojimo, įgimtų arba vaikystėje 
įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos 
veiksnių neigiamo poveikio žymiai 
sumažėjusios galimybės ugdytis, da-
lyvauti, veikti ir būtina nuolatinė kitų 
žmonių slauga, priežiūra, pagalba.

Kam nustatomas neįgalumo 
lygis?

Neįgalumo lygis nustatomas as-
menims iki 18 metų, išskyrus as-
menis, kurie yra (buvo) draudžiami 
valstybiniu socialiniu draudimu.

Kur kreiptis dėl siuntimo 
į NDNT neįgalumo lygiui 
nustatyti?
Asmuo arba jo atstovas kreipiasi į 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos 
gydantį gydytoją ir pateikia laisvos 
formos prašymą dėl siuntimo į 
NDNT neįgalumo lygiui nustatyti.

Asmenį gydantis gydytojas, nusta-
tęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, 
taikant gydymą ir (ar) medicininės 
reabilitacijos priemones, išlieka orga-
nizmo funkcijų sutrikimų, parengia ir 
įteikia asmeniui ar pateikia elektro-
niniu būdu siuntimą į NDNT kartu 
su siuntime pateiktą informaciją 
patvirtinančiais dokumentais.

Kokius dokumentus reikia 
pateikti NDNT?
Asmens tėvai (įtėviai), globėjai ar 

rūpintojai ne vėliau kaip per 60 
kalendorinių dienų nuo siuntimo 
į NDNT užpildymo dienos pateikia 
(asmens pateikiamų originalų kopijas 
daro ir tvirtina NDNT specialistai) 
arba išsiunčia registruotu paštu 
šių dokumentų kopijas (asmens 
siunčiamų dokumentų originalų 
kopijos įstatymų nustatyta tvarka 
turi būti patvirtintos notaro, seniūno 
arba Lietuvos Respublikos konsulinio 
pareigūno):

1. asmens, kuriam nustatomas 
neįgalumo lygis, tapatybę patvirtinantį 
dokumentą (Lietuvos Respublikos 
piliečio pasą ar pasą, ar asmens 
tapatybės kortelę arba leidimą gyventi 

Lietuvos Respublikoje) ir (arba) 
gimimo liudijimą, įgalioto asmens 
tapatybę patvirtinantį dokumentą 
(Lietuvos Respublikos piliečio pasą 
ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę 
arba leidimą gyventi Lietuvos Res-
publikoje);

2. prašymą nustatyti neįgalumo 
lygį;

3. siuntimą į NDNT kartu su 
siuntime pateiktą informaciją 
patvirtinančiais dokumentais;

4. esant reikalui, pedagoginės 
psichologinės tarnybos ar švietimo pa-
galbos tarnybos pažymą dėl specialiųjų 
ugdymosi poreikių pirminio/pakarto-
tinio įvertinimo;

5. 3x4 cm dydžio nuotrauką.

Kas vertinama nustatant 
neįgalumo lygį?
Nustatydama neįgalumo lygį 

NDNT vertina medicininius ir kitus 
neįgalumo lygiui nustatyti reikalingus 
dokumentus, pildo Asmens veiklos 
ir gebėjimo dalyvauti klausimynus 
atsižvelgiant vertinamojo amžių.

Nustatant vaikų iki ketverių metų 
amžiaus neįgalumo lygį, asmens veik-
los ir gebėjimo dalyvauti klausimynas 
nepildomas.

Kaip vertinamas  
neįgalumo lygis?
Pirmiausia, įvertinamas asmens 

bazinis neįgalumo lygis balais. Kai 
dėl kelių ligų, traumų ar patologinių 
būklių atsiradę organizmo funkcijų 
sutrikimai vienas kitą veikia taip, kad 
jie sustiprėja, dėl sunkiausiojo orga-
nizmo funkcijos sutrikimo nustatytas 
bazinis neįgalumo lygis dauginamas 
iš atitinkamo koeficiento.

Toliau, bazinis neįgalumo lygis 
dauginamas iš asmens veiklos ir 
gebėjimo dalyvauti koeficiento, 
kuris apskaičiuojamas užpildžius 
Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti 
klausimyną pagal vertinamojo amžių. 
Gautas balų skaičius dauginamas iš 
specialiųjų ugdymosi poreikių koe-
ficiento.
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Tuo atveju, kai apskaičiuotas 
neįgalumo lygis: 

1. 0–25 balai – nustatomas sunkaus 
neįgalumo lygis;

2. 30–45 balai – nustatomas vidu-
tinio neįgalumo lygis;

3. 50–60 balų – nustatomas lengvo 
neįgalumo lygis.

Kokiam terminui gali būti  
nustatytas neįgalumo lygis?
Neįgalumo lygis nustatomas tokiais 

terminais:
1. 6 mėnesiams, kai neįgalumo lygis 

vertinamas pirmą kartą ir prognozuoja-

mas asmens sveikatos būklės pasikeiti-
mas, darantis įtaką asmens neįgalumo 
lygiui, per artimiausius 6 mėnesius;

2. Vieniems metams, kai neįgalumo 
lygis vertinamas pirmą kartą ir (ar) 
prognozuojamas asmens sveikatos 
būklės pasikeitimas, darantis įtaką 
asmens neįgalumo lygiui, per artimi-
ausius 12 mėnesių;

3. 2 metams, kai prognozuojamas 
asmens sveikatos būklės pasikeitimas, 
darantis įtaką asmens neįgalumo ly-
giui, per artimiausius 24 mėnesius;

4. Iki asmeniui sukaks 18 metų, 
kai neprognozuojamas asmens sveika-

tos būklės pasikeitimas, darantis 
įtaką asmens neįgalumo lygiui, ir 
(ar) asmens sveikatos sutrikimai yra 
nuolatinio, nekintamo pobūdžio.

Ką daryti jeigu nesutinkate su 
teritorinio skyriaus sprendimu?
NDNT teritorinio skyriaus spren-

dimas gali būti skundžiamas NDNT 
direktoriui per 30 kalendorinių 
dienų nuo dokumentų įteikimo ar 
išsiuntimo asmeniui dienos.

INFORMACIJA TELEFONU
(8 5) 233 3320

TEIsINė INfORMAcIjA

Kas yra darbingumo lygis?
Darbingumo lygis – asmens pa-

jėgumas įgyvendinti anksčiau įgytą 
profesinę kompetenciją ar įgyti naują 
profesinę kompetenciją arba atlikti 
mažesnės profesinės kompetencijos 
reikalaujančius darbus. Darbingumo 
lygį nustato Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnyba prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos (toliau –  
NDNT).

Kam nustatomas  
darbingumo lygis?
Darbingumo lygis nustatomas as-

menims iki 18 metų, kurie yra (buvo) 
draudžiami valstybiniu socialiniu 
draudimu, ir asmenims nuo 18 metų 
amžiaus iki senatvės pensijos amžiaus.

Kur kreiptis dėl siuntimo į NDNT 
darbingumo lygiui nustatyti?
Asmuo arba jo atstovas kreipiasi į 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos 
gydantį gydytoją ir pateikia laisvos 
formos prašymą dėl siuntimo į NDNT 
darbingumo lygiui nustatyti.

Asmenį gydantis gydytojas, nusta-
tęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, 
taikant gydymą ir (ar) medicininės 

Darbingumo lygio 
nustatymas 

reabilitacijos priemones, išlieka orga-
nizmo funkcijų sutrikimų, parengia ir 
įteikia asmeniui ar pateikia NDNT 
elektroniniu būdu siuntimą į NDNT 
kartu su siuntime pateiktą informaci-
ją patvirtinančiais dokumentais.

Gydantis gydytojas siuntimo 
į NDNT nerengia, jeigu asmens 
sveikatos būklė neatitinka Bazinio 
darbingumo lygio nustatymo kri-
terijų, nebaigtas asmens gydymas, 
nenustatyta aiški diagnozė arba 
neišnaudotos visos medicininės 
reabilitacijos priemonės.

Kokius dokumentus reikia  
pateikti NDNT?
Asmuo, jo tėvai, sutuoktinis, pilna-

mečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) ar 
jo įgalioti kiti asmenys arba asmeniui 
atstovaujantis gyvenamosios vietos 
savivaldybės socialinis darbuotojas, 
arba socialinės globos įstaigos, ku-
rioje asmuo gyvena nuolat, socialinis 
darbuotojas ne vėliau kaip per 60 
kalendorinių dienų nuo siuntimo 
į NDNT užpildymo dienos patei-
kia (pateikiamų originalų kopijas 
daro ir tvirtina NDNT specialistai) 
arba išsiunčia registruotu paštu šių 

dokumentų kopijas (siunčiamų do-
kumentų originalų kopijos turi būti 
patvirtintos teisės aktų nustatyta 
tvarka):

1. Lietuvos Respublikos arba ES 
valstybės narės piliečio pasą arba 
asmens tapatybės kortelę, Lietuvos 
Respublikos pasą arba leidimą nuo-
lat gyventi Lietuvos Respublikoje, 
leidimą laikinai gyventi Lietuvos Res-
publikoje, išduotą kaip užsieniečiui, 
ketinančiam dirbti aukštos profesinės 
kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

2. prašymą nustatyti darbingumo 
lygį;

3. siuntimą į NDNT kartu su 
siuntime pateiktą informaciją patvir-
tinančiais dokumentais;

4. dokumentus, patvirtinančius 
asmens išsilavinimą, specialybę, kva-
lifikaciją;

5. papildomus dokumentus, pa-
tvirtinančius atitinkamą darbingumo 
lygio priežastį;

6. 3x4 cm dydžio nuotrauką.

Kas vertinama nustatant  
darbingumo lygį?
Sprendimą dėl asmens darbingumo 

lygio NDNT priima įvertinusi šiuos 
kriterijus:

1. medicininius, t. y. asmens bazinį 
darbingumą (iš pateiktų medicininių 
dokumentų);

2. asmens veiklos ir gebėjimo da-
lyvauti (vertinamas kartu su asmeniu 
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pildant asmens veiklos ir gebėjimų 
dalyvauti klausimyną).

Tuo atveju, kai asmens bazinis dar-
bingumas – nuo 0 iki 15 procentų, 
jo darbingumo lygis vertinamas tik 
pagal medicininius kriterijus.

Besimokantiems asmenims, suka-
kusiems 18 metų, jų mokymosi lai-
kotarpiu (ne ilgiau kaip iki 26 metų) 
darbingumo lygis nustatomas, prily-
ginant jį baziniam darbingumui.

Kaip vertinamas  
darbingumo lygis?
Darbingumas įvertinamas procen-

tais ir jo lygis nustatomas 5 punktų 
intervalais, t. y.:

1. jei asmeniui nustatoma 0–25 
procentų darbingumo, asmuo lai-
komas nedarbingu, t. y. asmuo negali 
dirbti arba gali dirbti tik pagal negalios 
pobūdį pritaikytoje darbo vietoje ar 
pritaikytomis darbo sąlygomis;

2. jei asmeniui nustatoma 30–55 
procentų darbingumo, asmuo 
laikomas iš dalies darbingu, t.y. as-
muo gali dirbti pagal negalios pobūdį 

pritaikytoje darbo vietoje arba jam 
nebūtina pritaikyti darbo vietos;

3. jei asmeniui nustatoma 60–100 
procentų darbingumo, asmuo lai-
komas darbingu.

Kokiam terminui gali būti  
nustatytas darbingumo lygis?
Darbingumo lygis nustatomas to-

kiais terminais:
1.6 mėnesiams, kai darbingumo 

lygis vertinamas pirmą kartą ir pro-
gnozuojamas asmens sveikatos būklės 
ir profesinių, funkcinių veiksnių 
pasikeitimas, darantis įtaką asmens 
darbingumo lygiui, per artimiausius 
6 mėnesius;

2. vieniems metams, kai darbin-
gumo lygis vertinamas pirmą kartą 
ir (ar) prognozuojamas asmens svei-
katos būklės ir profesinių, funkcinių 
veiksnių pasikeitimas, darantis įtaką 
asmens darbingumo lygiui, per arti-
miausius 12 mėnesių;

3. 2 metams, kai prognozuojamas 
asmens sveikatos būklės ir profesinių, 
funkcinių veiksnių pasikeitimas, 

darantis įtaką asmens darbingumo 
lygiui, per artimiausius 24 mėnesius, 
ir asmenims, kurie mokosi, iki 26 
metų;

4. iki profesinės reabilitacijos 
programos pabaigos, kai asmeniui 
nustatomas profesinės reabilitacijos 
poreikis;

5. iki senatvės pensijos amžiaus 
sukakties dienos, kai neprogno-
zuojamas asmens sveikatos būklės 
ir profesinių funkcinių veiksnių 
pasikeitimas, darantis įtaką asmens 
darbingumo lygiui, ir (ar) asmens 
sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, 
nekintamo pobūdžio;

6. neterminuotai, kai darbingumo 
lygis nustatomas dėl nelaimingo atsi-
tikimo darbe ar dėl profesinės ligos.

Ką daryti jeigu nesutinkate su 
teritorinio skyriaus sprendimu?
NDNT teritorinio skyriaus spren-

dimas gali būti skundžiamas NDNT 
direktoriui per 30 kalendorinių 
dienų nuo dokumentų gavimo 
dienos.

Teritorinių skyrių adresai
• Vilniaus teritoriniai skyriai 

Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius
• Kauno teritoriniai skyriai
 Savanorių pr. 118, 44148 Kaunas
• Klaipėdos teritoriniai skyriai
 Šilutės pl. 4B, 91173 Klaipėda
• Šiaulių teritoriniai skyriai
 Vilniaus g. 117, 76355 Šiauliai
• Alytaus teritorinis skyrius
 Tvirtovės g. 38, 62109 Alytus
• Biržų teritorinis skyrius
 Vilniaus g. 117-204, 41115 Biržai
• Marijampolės teritorinis skyrius
 Kriaučiūno g. 2, 68298 Marijampolė
• Panevėžio teritorinis skyrius
 Respublikos g. 66, 35158 Panevėžys
• Plungės teritorinis skyrius
 J. Tumo Vaižganto g. 89, 90143 Plungė
• Tauragės teritorinis skyrius
 Bažnyčių g. 16, 72253 Tauragė
• Utenos teritorinis skyrius
 Aukštakalnio g. 5, 28151 Utena

Sprendimų kontrolės skyrius
Ševčenkos g. 13, 03223 Vilnius

Informacija telefonu (8 5) 233 3320
Smulkesnė informacija teikiama:
• Vilniaus dokumentų registravimo skyriuje
 Tel. (8 5) 213 9062
• Kauno dokumentų registravimo skyriuje
 Tel.(8 37) 314 177
• Klaipėdos dokumentų registravimo skyriuje
 Tel. (8 46) 412 470
• Šiaulių dokumentų registravimo skyriuje
 Tel.(8 41) 523 387
• Alytaus teritoriniame skyriuje
 Tel. (8 315) 39 880
• Biržų teritoriniame skyriuje
 Tel. (8 450) 31 077
• Marijampolės teritoriniame skyriuje
 Tel. (8 343) 53 576
• Panevėžio teritoriniame skyriuje
 Tel. (8 45) 464 677
• Plungės teritoriniame skyriuje
 Tel. (8 448) 53 656
• Tauragės teritoriniame skyriuje
 Tel. (8 446) 61 887
• Utenos teritoriniame skyriuje
 Tel. (8 389) 72 954
• Sprendimų kontrolės skyriuje
 Tel. (8 5) 233 9511
• Metodikos ir informatikos skyriuje
 Tel. (8 5) 213 5921

Interneto svetainėje www.ndnt.lt, elektroniniu paštu info@ndnt.lt
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Vis daugiau gyventojų išgirsta 
raginimus nelikti abejingais savo 
sveikatai ir nemokamai išsitiria pagal 
Lietuvoje vykdomas prevencines pro-
gramas. Šiais metais taip išsityrusių 
žmonių skaičius gerokai išaugo ir 
jiems suteikiama paslaugų daugiau 
nei pernai. Tikimasi, kad ši gera ten-
dencija išliks ir ateinančiais metais, 
todėl 2015 m. Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) biudžete 
šioms paslaugoms apmokėti bus nu-
matyta daugiau lėšų.

„Labai džiugina tai, kad vis daugiau 
žmonių išgirsta raginimus labiau 
rūpintis savo sveikata, nemokamai 
išsitirti pagal prevencines programas 
dėl gimdos kaklelio, krūties, priešinės 
liaukos (prostatos), storosios žarnos 
vėžio bei širdies ir kraujagyslių 
ligų. Tai teikia vilčių, kad nuo šių 
klastingų ligų galėsime išgelbėti 
dar daugiau žmonių gyvybių. Jau 
ne vienerius metus vykdomos šios 
programos suteikia puikią galimybę 
privalomuoju sveikatos draudimu 
apdraustiems žmonėms nemokamai 
pasitikrinti savo sveikatą“, – tvirtina 
Valstybinės ligonių kasos prie Sveika-
tos apsaugos ministerijos (VLK) 

Žmonės aktyviau nemokamai 
tiriasi dėl klastingų ligų
Valstybinė ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos informacija 

Sveikatos priežiūros paslaugų de-
partamento direktorius Viačeslavas 
Zaksas. 

Šioms prevencinėms programoms 
įgyvendinti iš PSDF šiemet buvo 
skirta 36,3 mln. litų, o per pirmąjį 
šių metų pusmetį buvo panaudota 
daugiau nei 20 mln. litų. 

„Tai akivaizdus įrodymas, kad 
gyventojų dalyvavimas programo-
se viršijo ligonių kasų lūkesčius. 
Tačiau tai nereiškia, kad paslaugos 
liks neapmokėtos. Lėšų bus rasta 
ir gydymo įstaigoms, sudariusioms 
sutartis su ligonių kasomis, pagal šias 
programas suteiktų paslaugų išlaidos 
bus visiškai apmokėtos. Todėl gy-
ventojus ir toliau kviečiame aktyviai 
naudotis galimybėmis nemokamai 
išsitirti dėl šių klastingų ligų, nes kuo 
anksčiau diagnozuojama bet kokia 
liga, tuo daugiau yra galimybių ją 
pagydyti. Taigi raginame nedelsti 
ir kreiptis į medikus“, – ragina  
V. Zaksas. 

Todėl, V. Zakso teigimu, ateinan-
čių metų biudžete, šioms paslaugos 
apmokėti preliminariai planuojama 
skirti gerokai daugiau lėšų nei šiemet –  
maždaug 47 mln. litų.

„Prevencinių programų rezultatai 
yra džiuginantys, nes kasmet vis 
daugiau žmonių pavyksta išgelbėti 
nuo klastingiausios šio amžiaus ligos –  
vėžio. Štai jau dešimtmetį Lietuvoje 
moterys gali nemokamai išsitirti dėl 
gimdos kaklelio vėžio, o jų mirtingu-
mas per šį laikotarpį sumažėjo beveik 
trečdaliu. Be to, moterims vis dažniau 
diagnozuojamas dar neišplitęs anksty-
vosios stadijos vėžys, o vėlyvosios – vis 
rečiau. Svarbu žinoti, kad vėžį diagno-
zavus ankstyvojoje stadijoje, pacientą 
galima sėkmingai išgydyti. Na, o pro-
gramos, pagal kurias galima išsitirti 
dėl krūties, prostatos, storosios žarnos 
vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų veikia 
daugiau nei kelerius metus“, – sakė 
V. Zaksas.

Viena prevencinė programa yra 
skirta ir vaikams. Pagal ją vaikų 
krūminiai dantys nemokamai den-
giami silantais – specialia apsaugine 
medžiaga, kuri vaikų dantukus ap-
saugo nuo karieso ir neleidžia pradėti 
anksti gesti. Tai viena iš priemonių 
apsaugoti augančios kartos dantis. 

Norint nemokamai išsitirti pagal 
minėtas prevencines programas, 
reikia kreiptis į šeimos gydytoją, 
kuris, įvertinęs paciento amžių, 
sveikatos būklę, plačiau supažindins 
ne tik su šiomis prevencinėmis pro-
gramomis, bet ir kitomis nemoka-
momis paslaugomis ir skirs reikiamus 
tyrimus. 

Tad VLK kviečia žmones nebūti 
abejingais savo sveikatai ir išnaudoti 
visas valstybės siūlomas galimybes 
nemokamai ją išsitirti. Laiku užkirtus 
kelią ligai, išsaugoma sveikata, dar-
bingumas, taupomas gydytojų darbo 
laikas, išvengiama didesnių gydymo 
išlaidų. Net jei žmogus jaučiasi ge-
rai, vis vien svarbu pasitikrinti savo 
sveikatą. Juk geriausias vaistas nuo 
ligų – jų prevencija. 
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Programa Programa skirta Programos priemonės 
Gimdos kaklelio piktybinių 
navikų prevencinių priemo-
nių, apmokamų iš PSDF 
biudžeto lėšų, finansavimo 
programa

Moterims
nuo 25 iki 60 m. 

Kartą per 3 metus pacientei atliekamas citologinio tepinėlio tyri-
mas. Jei tyrimo atsakymas geras – pacientė sveika, jei atsakymas 
leidžia įtarti patologiją – šeimos gydytojas išduoda siuntimą pas 
gydytoją specialistą, diagnozei patikslinti.

Atrankinės mamografinės 
patikros dėl krūties vėžio fi-
nansavimo programa

Moterims 
nuo 50 iki 70 m. 

Kartą per 2 metus pacientei atliekamas mamografinis ty-
rimas, gavus šeimos gydytojo siuntimą, gydymo įstaigo-
je, turinčioje mamografijos įrenginį. Jei tyrimo atsakymas  
geras – pacientė sveika, jei atsakymas leidžia įtarti patologiją 
– šeimos gydytojas išduoda siuntimą pas gydytoją specialistą, 
diagnozei patikslinti.

Priešinės liaukos vėžio anksty-
vosios diagnostikos finansavi-
mo programa

Vyrams nuo 50 iki 
75 m. ir vyrams nuo 
45 m., jei jų tėvai ar 
broliai sirgo priešinės 
liaukos vėžiu

Kartą per 2 metus pacientui atliekamas kraujo tyrimas, parodantis 
prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentraciją kraujyje. Jei 
tyrimo atsakymas geras – pacientas sveikas, jei atsakymas leidžia 
įtarti patologiją – šeimos gydytojas išduoda siuntimą pas gydytoją 
specialistą, diagnozei patikslinti.

Storosios žarnos vėžio anksty-
vosios diagnostikos finansavi-
mo programa

50–74 m. žmonėms Kartą per 2 metus pacientui atliekamas slapto kraujavimo testas. 
Jei tyrimo atsakymas neigiamas – pacientas sveikas, jei atsakymas 
teigiamas– šeimos gydytojas išduoda siuntimą pas gydytoją spe-
cialistą, diagnozei patikslinti.

Asmenų, priskirtinų širdies 
ir kraujagyslių ligų didelės 
rizikos grupei, atrankos ir 
prevencijos priemonių finan-
savimo programa

Vyrams nuo 40 iki  
55 m. ir moterims nuo 
50 iki 65 m. 

Kartą per 1 metus šeimos gydytojas nustato rizikos veiksnius ir, 
jei reikia, sudaro individualų širdies ir kraujagyslių ligų preven-
cijos planą. Prireikus jis siunčia pacientą į specializuotus centrus 
išsamiau ištirti, jei reikia – skiriamas gydymas. 

Vaikų krūminių dantų dengi-
mo silantinėmis medžiagomis 
finansavimo programa

Vaikams
nuo 6 iki 14 m.

Vaikų krūminius dantis silantais – specialia apsaugine medžiaga 
nuo dantų ėduonies, gali padengti gydytojai odontologai arba 
burnos higienistai.

Lietuvoje vykdomos prevencinės programos

Rūpimus klausimus galima pateikti el. pašto adresu info@vlk.lt arba ligonių kasų informacijos telefono numeriu 8 700 88888.

ReNgiNiai

Organų donorams pagerbti  
sostinės centre suliepsnojo 
1138 žvakutės 

Spalio 24-ąją, minint Pasaulio ir Europos organų dono-
rystės ir transplantacijos dieną, sostinės centre suliepsnojo 
net 1138 žvakelės – tiek, kiek Lietuvoje yra gyvų ir mirusių 
donorų, kurių dovanoti organai ir audiniai išgelbėjo tūks-
tančių sunkių ligonių gyvybę. Akcijos iniciatoriai Lietuvos 
asociacija „Gyvastis“.

Akcija vyko Odminių gatvėje esančiame skvere. Jame au-
gančius medžius papuošė tiek pat popierinių širdelių, kurias 
kaip dėkingumo ženklą antrą gyvenimą padovanojusiems 
donorams karpė žmonės po transplantacijos operacijų.

Žvakeles į širdies formą dėjo ir uždegti padėjo visi projekte 
ir konkursuose „Dovanokime viltį gyventi“ dalyvavę moks-
leiviai bei mokytojai. Širdeles kabinti padėjo moksleiviai iš 
visos Lietuvos bei aktyvūs „Gyvasties“ nariai. 

Pasaulinė organų  
donorystės diena

Kiekvienais metais spalio antrąjį šeštadienį minima Pa-
saulinė organų donorystės ir transplantacijos diena. Šia 
diena siekiama paskatinti žmones sutikti būti donorais 
ir taip išgelbėti kitų gyvybes.

1996 m. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos 
ministerija įsteigė Nacionalinį organų transplantacijos 
biurą. 2000 metais Lietuvoje įsteigtas valstybinis Žmo-
gaus audinių ir organų donorų bei recipientų registras, 
kuriame kaupiami duomenys apie asmenis, pareiškusius 
sutikimą ar nesutikimą, kad jų audiniai ir (ar) organai 
po jų mirties būtų paimti transplantacijai.

Kiekvienas žmogus, norintis tapti donoru, turi užpil-
dyti Donoro kortelę. Pasirašyti sutikimą galima bet ku-
rioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (poliklinikoje, 
ligoninėje ir kt.) arba šeimos gydytojo kabinete.
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Pasak asociacijos „Gyvastis“ prezidentės Ugnės Šakūnie-
nės, šia akcija siekiama ne tik atkreipti visuomenės dėmesį į 
itin aktualią ir opią organų donorystės problemą, bet ir pa-
gerbti kiekvieno – gyvo ar mirusio – donoro atminimą.

Nacionalinio transplantacijos biuro palapinėje užsukę 
praeiviai galėjo pasirašyti sutikimą donoro kortelei gau-
ti, išgirsti atsakymus į aktualius klausimus apie organų 
donorystę.

Tą pačią dieną nuo 12 iki 
15 valandos viešbutyje „Am-
berton“ vyko asociacijos „Gy-
vastis“ Europos ekonominės 
erdvės finansinio mechanizmo 
(EEA Grants) remiamo pro-
jekto „Gyvasties“ gebėjimų sti-

prinimas ir savanorių tinklo plėtimas“ uždarymo renginys. 
Į šį renginį sugužėjo moksleiviai, mokytojai iš 8 Lietuvos 
regionų (Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Mažeikių, 
Ukmergės, Utenos ir Šakių ). Taip pat „Gyvasties“ atsto-
vaujami dializuojami asmenys, kuriems organizacijos dar-
buotojai rengė paskaitas bei susitikimus, teikė informaciją 
ištisus metus, ko anksčiau padaryti neturėjo galimybių. Tik 
šio projekto dėka „Gyvasties“ veiklų intensyvumas smarkiai 
padidėjo. Renginyje dalyvavo ir kviestiniai žymūs svečiai, 
kurie pritaria organų donorystei ir ne kartą yra išreiškę 
pritarimą organų donorystei. Tai menininkė Nomeda 
Marčėnaitė, lektorius bei radijo laidų vedėjas Gintautas 
Ginas Dabašinskas, kompanijos Eruditus įkūrėjas Mantas 
Ratomskis, Panevėžio krašto donorų asociacijos pirminin-
kė Vijolė Miškinienė, Nacionalinio transplantacijos biuro 
direktorės pavaduotoja Audronė Būziuvienė.

Asociacijos „Gyvastis“ prezidentė Ugnė Šakūnienė 
visiems sugiedojus „Donorystės himną“ tarė sveikinimo 
ir padėkos žodžius renginio dalyviams. Su dializės įstaigų 
pacientais ir darbuotojais aptarė, ko buvo siekta minėto 
projekto metu. Renginio metu buvo pristatytos „Gy-
vasties“ veiklos. Ką nuveikėme per 2014 metus, pristatė 
prezidentė Ugnė Šakūnienė, projekto vykdytojos Indrė 
Čergelytė ir Edita Markevičiūtė. Savo įspūdžiais iš vykdyto 
projekto „Gyvasties“ gebėjimų stiprinimas ir savanorių 
tinklo plėtimas“ pasidalino peritoninės dializės slaugytoja 
Dalia Garmuvienė, visada glaudžiai bendradarbiaujanti 
ir prisidedanti prie organizacijos renginių, Šiaulių inkstų 
ligomis sergančiųjų draugijos „Atgaja“ narys Egidijus Ka-
linaitis bei aktyvi „Gyvasties“ narė hemodializės pacientė 
iš Mažeikių Danguolė Burzdžiuvienė.

Konkurse „Dovanokime viltį gyventi“ susirungė kelių 
mokyklų atstovai. Renginio metu buvo surengta diskusija 
apie ateities planus.

Galime drąsiai teigti, kad akcija sulaukė pasisekimo bei 
visi dalyvavę tądien vykusiuose renginiuose laukia ateities 
renginių. 

Norime padėkoti visiems „Gyvasties“ skyriams, regi-
oninėms organizacijoms bei visiems „Gyvasties“ akty-
viems nariams, Nacionaliniam transplantacijos biurui, 
savanoriams, mokytojams bei moksleiviams, padėjusiems 
viso renginio metu. Jūsų pagalba ir pritarimas yra didelis 
žingsnis į priekį. Tikime, kad jūsų visų pagalba padės 
mums nesustoti ir eiti tolyn, organizuoti naujus kon-
kursus, naujas veiklas bei ieškoti naujų iššūkių. Būkite 
sveiki!

Pasaulinės donorystės  
dienos minėjimas Kaune 
Marija Miškinytė, 
Lietuvos medicinos studentų asociacija

Tam, kad visuomenėje kuo daugiau būtų kalbama 
apie donorystę, kiekvienais metais spalio 11-ąją dieną 
minima Europos ir pasaulio organų donorystės diena. 
Lietuva yra viena iš tų šalių, kurios kasmet šią dieną lieka 
neabejingos minėjimui. Šiemet įvairiuose Lietuvos mies-
tuose (Marijampolėje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Vilniuje) 
vyko renginiai ir akcijos, skatinančios daugiau sužinoti 
apie donorystę.

Leono Gylio nuotraukos
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Kaune taip pat buvo rengiama donorystės viešinimo 
akcija – renginys „Didžiausia dovana – gyvybė“, ku-
rią organizavo Lietuvos medicinos studentų asociacija 
(LiMSA). DIDŽIAUSIA DOVANA – GYVYBĖ spalio 
16 dieną prekybos ir pramogų laisvalaikio centre „Mega“ 
organizavome viešą akciją, skirtą Pasaulinei organų do-
norystės dienai paminėti. Akcijos metu buvo viešinama 
9-12 klasių moksleivių piešinių paroda iš 13 skirtingų 
Lietuvos mokyklų. 

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ tarybos narė Aušra 
Degutytė, dalyvavusi vertinimo komisijos darbe, pasi-

džiaugė, kad tiek daug moksleivių donorystės prasmę 
suvokia ir perteikia skirtingai. Šaunu, jog jauni žmonės 
domisi donoryste ir nėra abejingi esančioms proble-
moms. Reikia pripažinti, jog dauguma žmonių puikiai 
suvokia organų donorystės svarbą ir yra neabejingi šiai 
temai. 

Geriausi piešiniai buvo apdovanoti rėmėjų prizais: už 
3-iąją vietą kino teatras „Multikino“ skyrė du bilietus į bet 

kokį pasirinktą filmą, 2-oji vieta apdovanota dviem bilie-
tais į Lokės pėdą, o 1-oji – į Druskininkų vandens parką. 
Geriausius taip pat apdovanojo Kauno klinikų Kraujo 
centras, o paskatinamuosius prizus už kūrybiškumą gavo 
originaliausių darbų autoriai.

Viso renginio metu mes, LiMSA nariai, pasakojome 
praeiviams apie organų donorystę, vykdėme viktoriną, 
dalinome lankstinukus, o pačius mažiausius džiuginome 
balionais ir saldainiais. Be to, norintys turėjo galimybę 
užpildyti donoro korteles. Renginyje svečiavosi Naci-
onalinio transplantacijos biuro, asociacijos „Gyvastis“ 
atstovai. 

Džiugu, kad atsirado nemažai žmonių, neabejingų šiai 
akcijai. Dėkojame rėmėjams už suteiktas dovanas, taip pat 
dėkojame PLC „Mega“, Kraujo centrui, Nacionaliniam 
transplantacijos biurui, asociacijai „Gyvastis“ bei LSMU 
estetikos dėstytojai Rūtai Marijai Purvinaitei už bendra-
darbiavimą ir pagalbą rengiant šią akciją.

11NefroINfo
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Net pusantro tūkstančio bėgikų rikiavosi ties starto linija 
šeštadienį, spalio 18-ąją, sostinėje surengtame „Vilniaus 
10 km bėgime su Živile Balčiūnaite“. Tradiciniu tapęs ir 
jau aštuntą kartą organizuojamas renginys šiemet buvo 
skirtas paminėti Europos ir pasaulio organų donorystės 
ir transplantacijos dienai.

Nuo pat šeštadienio ryto sostinės Upės gatvė ties Bal-
tuoju tiltu atgijo – čia šurmuliavo žmonės, atvykę ne tik 
dalyvauti bėgime, bet ir pabūti drauge, išreikšti pritarimą 
organų donorystės idėjai. 

Bėgimo iniciatorė, Lietuvos ilgų nuotolių ir maratono 
bėgikė Ž. Balčiūnaitė džiaugėsi, kad šiųmečio bėgimo 
šūkis – būtent toks, propaguojantis organų donorystę. 
Pati bėgikė pasakojo jau seniai apie tai kalbėjusi su savo 
artimaisiais, ir visų jų nuomonė buvo ta pati – jei gali po 
mirties padėti sergančiajam, tai ir padėk.

Ž. Balčiūnaitės teigimu, organų donorystės tema ne 
tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje kartais dar sulaukia 
prieštaringų vertinimų, nes visuomenėje dar daug su tuo 
susijusių klaidingų įsitikinimų.

„Nepaisant to, kad ši tema pakankamai subtili, 
apie organų donorystę reikia kalbėti – kaip kitaip 
žmonės nustos tikėti klaidinančiais mitais? Aišku 
tik viena: liga nesirenka – susirgti gali bet kuris 
iš mūsų, nepriklausomai nuo amžiaus, socialinės 
padėties, iškovotų medalių ar pasiektų rekordų. Ir 
jei yra galimybė vienas kitam, net ir nepažįstamam 
žmogui, padėti, o ypač – išgelbėti jo gyvybę –  
privalome tai ir padaryti“, – įsitikinusi bėgikė.

Bėgime dalyvavo ir išskirtinė – su persodintais donorų 
organais ir audiniais Lietuvoje gyvenančių žmonių – 
komanda, kurią subūrė asociacija „Gyvastis“. Būtent 
šie – sunkiai sirgę, transplantacijos operacijų sulaukę 
ir po jų antram – prasmingam, visaverčiam – gyven-
imui pakilę žmonės bėgime neabejotinai buvo geriausi 
donorystės žinios skleidėjai, gyvi pavyzdžiai, įrodantys 
donorystės svarbą.

12 NefroINfo

Pasaulinę organų donorystės ir transplantacijos dieną 
paminėjo pusantro tūkstančio bėgikų

Organų donorystės idėjai propaguoti skirtame bėgime 
dalyvauti užsirašė net 47 asociacijos „Gyvastis“ suburti 
žmonės. Jų gretose buvo žmonių, gyvenančių su per-
sodintais donorų organais – po širdies, kepenų ir inkstų 
transplantacijų. Žaliais marškinėliais vilkintys žmonės, 
segintys korteles „Aš gyvenu persodinto inksto dėka“ arba 
„Aš gyvenu persodintos širdies dėka“ du kilometrus bėgo 
„Gyvasties“ nariai, kartu su jais – ir šių žmonių artimieji, 
šeimos nariai, draugai.

Į atskirą dešimties bėgikų komandą susibūrė ir Naciona-
linio transplantacijos biuro darbuotojai, jų šeimų nariai, 
draugai, daugiausiai pasirinkę dviejų kilometrų ilgio trasas, 
o du – penkių kilometrų atstumą.

Netoli starto linijos Upės gatvėje nuo pat šeštadienio 
ryto iki renginio pabaigos buvo pastatyta Naciona-
linio transplantacijos biuro prie SAM palapinė, į 
kurią užsukę bėgimo dalyviai ir renginio svečiai galėjo 
pasirašyti sutikimą donoro kortelei gauti, pakalbėti 
apie organų donorystę, išgirsti atsakymus į rūpimus 
klausimus apie donorystę ir transplantaciją, susipažinti 
su Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacija apie 
šios tarnybos veiklą, pagalbą pergabenant donorinius 
organus.

Visiems finišavusiems minėtame bėgime, nesvarbu, kokį 
atstumą jie įveikė, buvo įteikti dalyvio atminimo meda-
liai. Bėgimo nugalėtojus ir įvairių nominacijų laimėtojus 
sveikino ir prizus įteikė Lietuvos lengvosios atletikos fede-
racijos direktorius Aurelijus Žiedas ir Sveikatos apsaugos 
ministerijos Sveikatos stiprinimo valdybos direktorius 
Audrius Ščeponavičius.

Nacionalinis transplantacijos biuras prie SAM bėgimo or-
ganizatoriams talkinusius savanorius apdovanojo rėmėjo –  
įmonės „Alpera“ nukaldintais ženkliukais „Aš už 
organų donorystę“. Šios įmonės, gaminančios proginius 
medalius, ordinus, įvairius apdovanojimus, gamybos 
vadovas Romas Maciulevičius žino, kokia svarbi organų 
donorystė: prieš penkerius metus jam buvo persodintos 
donoro kepenys.



13 NefroINfoNefroINfo

Šių metų lapkričio 15 d. Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
nariai rinkosi į konferenciją viešbutyje „Via Baltica“, įsi-
kūrusiame automagistralės Vilnius – Kaunas – Klaipėda 
105,9 kilometre, Kumpių kaime, Kauno rajone. Kai jau 
visi susirinko, pirmiausia sveikinimo žodį tarė „Gyvasties“ 
prezidentė Ugnė Šakūnienė. 

Pirmą pranešimą pavadinimu „Skiepai sergantiems lė-
tine inkstų liga“ skaitė LSMU Nefrologijos klinikos prof. 
Inga Bumblytė. Trumpai papasakojo apie imunitetą ir kuo 
jis svarbus žmogui. Kas yra skiepai, ir kas juos sugalvojo 
daugiau negu prieš 200 metų. Skiepai labai svarbūs susil-
pnėjusį imunitetą turintiems žmonėms (sergantiems lėtine 
inkstų liga, arba po transplantacijos). Žmogų, laukiantį 
transplantacijos ir po jos, vengiama skiepyti dėl galimo 
organo atmetimo, nes yra vartojami imunosupresiniai 
vaistai. Taip pat tokių žmonių negalima skiepyti gyvo-
siomis vakcinomis. 

Gripo vakcinos poveikis dializuojamiems pacientams 
mažai skiriasi nuo poveikio sveikiems žmonėms. Visiems 

laukiantiems transplantacijos ir po jos, bei pirmus metus 
naudojama negyva vakcija. 

Pneumokokinė vakcina rekomenduojama visiems, tačiau 
ji nėra kompensuojama. 

Difterijos–stabligės vakcina skiepijami hemodializuoja-
mi vaikai. Skiepijami kaip ir sveiki, o paskui kas 10 m. 

Tymų–Kiaulytės–Raudonukės vakcina skiepyti po trans-
plantacijos nerekomenduojama. Skiepyti likus mažiausiai 
mėnesiui iki transplantacijos.

Kitos vakcinos: Herpes vakcina po transplantacijos 
netinka, o erkinio encefalito vakcina skiepyti galima ir 
po 3–5 metų pakartot. Donorui galima skiepytis 4 sav.
iki organo donacijos.

Antras pranešimas vadinosi „Krauju plintančios in-
fekcijos“. Pranešimą skaitė LSMU Nefrologijos klinikos 

doc. Edita Žiginskienė. Infekcija – viena svarbiausių 
hemodializuojamų pacientų gydymo ligoninėje priežas-
čių. Svarbiausios infekcijos yra hepatitai B ir C bei ŽIV. 
Hepatitu užsikrečiama per personalo ir paciento rankas 
nesilaikant higienos reikalavimų, per daugkartinius vaistų 
buteliukus, per hemodializės aparatus, neatlikus tinkamos 
sterilizacijos. Kiekvienam pacientui privaloma ištirti he-
patito B žymenis. Pacientai nesirgę ir neturintys antikūnų 
turi būti skiepijami stebint antikūnų susidarymą. Esant 
lėtiniam inkstų funkcijos nepakankamumui bus mažesnis 
atsakas į skiepą, todėl vienkartinė vakcinos dozė yra dvi-
gubinama, o pacientas yra skiepijamas 4 kartus. (Sveikieji 
skiepijami 3 kartus). 

Ruošiant pacientą transplantacijai taip pat ištiriama nuo 
hepatitų, taip pat ištiriami kepenų fermentai. Jei randami 
B ar C antigenai pacientas siunčiamas gastroenterolo-
gui. Jei diagnozuojamas lėtinis aktyvus B ar C virusinis 
hepatitas recipientas gydomas prieš inksto transplanta-
ciją. Inkstas transplantuojamas po sėkmingo gydymo. 
(Gydymas gali trukti apie metus). Jei kepenų biopsijoje 
randama cirozė – inksto transplantuoti negalima. Galima 
tik kombinuota inksto ir kepenų transplantacija.

Nuo ŽIV būtina išsitirti pradedant gydymą hemodia-
lizėmis ar atėjus iš kito centro.

Profilaktika. Būtinas dažnas rankų plovimas, naudoja-
mos pirštinės, reikia plauti ir dezinfekuoti instrumentus ir 
aparatus po kiekvienos procedūros, nešioti kaukes, vengti 
daiktų dalijimosi tarp pacientų. Rekomenduojama nau-
doti adatas su apsauga. Sergantys hepatitu dializuojami 
atskirai. Susižeidus – odą plauti tekančiu vandeniu su 
muilu. Hemodializuojami pacientai yra rizikos grupėje, 
todėl reikia laikytis bendrų profilaktikos taisyklių.

Išklausius 2 pranešimus buvo kavos pertraukėlė, kurios 
metu visi susirinkusieji galėjo pailsėti, pasistiprinti ir pa-
bendrauti tarpusavyje.

Po pertraukos buvo trečias pranešimas pavadinimu „In-
fekcinės komplikacijos po inksto transplantacijos“. Prane-
šimą skaitė Kauno nefrologijos klinikos gydytoja nefrologė 
Eglė Dalinkevičienė. Tokios infekcijos transplantuotiems 
pacientams yra dažnesnės negu bendrai populiacijai. 50% 

Konferencija  

"Infekcijos ir inkstų  
funkcijos nepakankamumas"  
Laima Švaronaitė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis” Vilniaus skyriaus narė
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Padėkos renginys  

"Ačiū už gyvenimą!" 

Gruodžio 15 d. Lietuvos asociacija „Gyvastis“ surengė 
Padėkos renginį „Ačiū už gyvenimą!“. Renginys skirtas 
transplantacijų iš gyvo donoro 40-mečiui ir gydymo peri-
tonine dialize 20-mečiui. „Mes, pacientai, kurių savi inkstai 
nebefunkcionuoja, norime padėkoti mums gyvenimą grąži-
nusiems donorams, ir už mūsų gyvybes nuolat kovojantiems 
medikams – gydytojams bei slaugytojoms. Jų dėka mes 
esame, gyvename, auginame vaikus, mylime... Ačiū už gyve-
nimą taip pat gydytojams ir slaugytojams“, – sakė Lietuvos 
asociacijos „Gyvastis“ prezidentė Ugnė Šakūnienė.

U. Šakūnienei pirmą kartą motinos inkstas persodintas 
prieš tris dešimtmečius, kai jai buvo šešiolika, vėliau jam 
sutrikus – persodintas taip pat tėvo inkstas.

Paaukoti dalelę savęs ir išgelbėti kito asmens gyvybę. 
Tokiam poelgiui pasiryžę inksto donorai nevadina savęs 
didvyriais, bet be jų pasiaukojimo užgestų daugelio ligonių 

recipientų per pirmus metus būna bent viena infekcija, 
nepaisant gydymo priemonių ar profilaktikos. Dažniausia 
būna šlapimo takų infekcija. Klasikiniai požymiai: šlapi-
mo pūslės dirginimo reiškiniai, tempimas transplantuoto 
inksto srityje, temperatūra ir kt. 

Kiti požymiai: inksto funkcijos sutrikimas, temperatūra 
arba gali ir visai nebūti būdingų požymių. 

Virusinės infekcijos: citomegalas, herpesas ir kt. Dides-
nis sergamumas po inksto transplantacijos. Užsikrečiama 
po ilgo ir glaudaus bendravimo, perpilant kraują, trans-
plantuojant organus.

Ketvirtą pranešimą skaitė peritoninės dializės slaugytoja 
Dalia Garmuvienė. Ji supažindino su pertitonine dialize, 
kaip ji atliekama, kokių rūšių ji būna. Taip pat paminėjo 
peritoninės dializės pliusus ir minusus, ir taip pat palygino 
hemodializę su peritonine dialize. Tačiau, kad ir kokie 
pliusai bebūtų, pats žmogus turi nuspręsti ir pasirinkti, 
kuris dializės būdas jam priimtinesnis.

Kitas pranešimas buvo pavadinimu „Kaip išvengti su 
peritonine dialize ir hemodialize susijusios infekcijos“. 
Pranešimą skaitė dializių slaugytoja Renata Zinkevičienė. 

Svarbiausias dalykas, kad reikia laikytis higienos ir labai 
prižiūrėti vietas, per kurias yra atliekamos hemodializė 
ar peritoninė dializė, nes tai yra tarsi vartai galimai in-
fekcijai.

Kitą pranešimą skaitė Nacionalinio transplantacijos 
biuro atstovė Audronė Būziuvienė. Ji pasakė, kad šiuo 
metu donorų būklė prastėja. Kaip nesutikimą atiduoti 
savo artimojo organus žmonės dažniausiai įvardija „kad 
nežino ar jis būtų norėjęs“. Tai rodo, kad šeimoje apie tai 
nėra kalbama. Taip pat transplantacijų skaičiui įtakos turi 
ir emigracija. Taip pat buvo supažindinta su statistika, apie 
transplantacijų skaičių pastaruoju metu.

Na, ir paskutinį pranešimą skaitė „Gyvasties“ prezidentė. 
Ji pristatė naujausius leidinius. Tai „Gyvoji donorystė“, 
ir „Peritoninė dializė“, kuris skirtas peritoninės dializės 
Lietuvoje dvidešimtmečiui. „Gyvasties“ nariai dalinosi 
savo patirtimi apie jiems taikomą peritoninę dializę.

Taip ir baigėsi visa rimtoji konferencijos dalis. Po to 
buvo linksmoji dalis, kai visi galėjo atsipalaiduoti ir pa-
silinksminti šokdami, šnekučiuodamiesi ir šiaip smagiai 
leisdami laiką. 
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gyvybė. Per 40 metų Lietuvoje atliktos 272 inksto perso-
dinimo operacijos, kai inkstą dovanojo gyvas donoras –  
laukiančio transplantacijos paciento mama, tėtis, brolis, 
sesuo, senelis, močiutė, vyras, žmona.

2010-ųjų gruodį Lietuvoje atlikta pirmoji tokia inks-
to operacija nuo kitų skyrėsi tuo, kad H. Ivancienės ir 
jos dukters Ingridos kraujo grupės nesutampa. Apie šią 
neeilinę operaciją renginio svečiams priminė parodyta 
filmuota medžiaga.

Ši istorinė data prisiminta Lietuvos asociacijos „Gyvas-
tis“ organizuotame padėkos renginyje „Ačiū už gyvenimą“. 
Už kilnų poelgį H. Ivancienei ir kitiems donorams įteikta 
po dovaną – keramikų Gvido ir Džiuljetos Raudonių 
sukurta kriauklė su inkstu.

Vilniaus universiteto Santariškių klinikų Nefrologijos 
centro direktorius profesorius Marius Miglinas priminė, 
kad Lietuvos įstatymai leidžia tik šeimos nariams aukoti 
inkstą, pasitaiko net trečdalis atvejų, kai paciento ir gyvo 
donoro kraujo grupės būna nesuderinamos, todėl kai 
kurie pacientai, laukiantys tinkamo inksto, neišgyvena. 
Ėmus taikyti naują gydymo metodą, sunkiomis inkstų 
ligomis sergantiems pacientams yra kur kas daugiau vilčių 
pasveikti.

„Dovanoti dalelę savęs – žmogaus misija“, - sakė Dan-
gutė Mikutėnienė.

Daug šiltų padėkos žodžių tą vakarą buvo skirta taip pat 
inksto persodinimo operacijos pradininkui profesoriui 
Baliui Dainiui, Vilniaus universiteto Santariškių klinikų 
Nefrologijos centro specialistams, taip pat Vilniaus miesto 
klinikinės ligoninės Antakalnio filialo gydytojams nefro-
logams, slaugytojoms.

„Minime donorystės pergalę, nes transplantacija – vienas 
sudėtingiausių gydymo būdų, kai nepadeda kiti“, – sakė 
sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė svei-
kindama donorystei pasiaukojusius žmones.

Kai savi inkstai nustoja funkcionuoti, vienintelė galimy-
bė išgyventi – persodinti donoro inkstą arba nuolat atlikti 
dializės procedūras. Donorinio organo reikia sulaukti. 
Hemodializės mūsų šalyje atliekamos jau per 40 metų. 
Šiuo metu hemodializės dėka Lietuvoje gyvena apie 1400 
pacientų.

Prieš 20 metų Lietuvoje pradėtos kitokios, peritoninės 
dializės procedūros. Daugelyje šalių jos yra pirmojo pa-
sirinkimo gydymas, nustojus veikti saviems inkstams. Jos 
atliekamos vaikams, nes yra fiziologiškesnės, jas atliekant 
nereikia adatų. Lietuvoje peritoninė dializė dažniausiai pas- 
kutinio pasirinkimo gydymas, skiriamas tiems pacientams, 
kuriems nebėra galimybės atlikti hemodializės procedūrų. 
Šiuo metu jos atliekamos maždaug 60-čiai pacientų.

Artimųjų apsisprendimas dovanoti brangiam žmogui 
inkstą, daugumai laukiančiųjų suteikė galimybę grįžti į 
visavertį gyvenimą, auginti vaikus.

Medicinos mokslas įrodė, kad gyvo donoro inkstas dirba 
ilgiau, taip pat ilgiau gyvena ir šią dovaną gavęs žmogus. Kai 
kuriose šalyse (pvz., Olandijoje) inkstų persodinimo opera-
cijų iš gyvų donorų atliekama net daugiau negu iš mirusių. 
Iki 2010 metų Lietuvoje inksto persodinimo operacijas buvo 
galima atlikti tik iš suderinamos kraujo grupės donorų. Yra 
tekę matyti, kai abu tėvai slaugydavo savo vaiką, tačiau dėl 
kraujo grupių nesuderinamumo negalėdavo jam padėti – 
dovanoti inksto. Dėl kraujo grupių nesuderinamumo net 
ketvirtadalis artimųjų negalėdavo tapti donorais. Šiuo metu 
tai ne problema. Lietuva pirmoji šalis Baltijos regione bei 
Rytų Europoje, kurioje pradėtos tokios operacijos.

Lietuvoje šiais metais atlikta 13 transplantacijų iš gyvų 
ir 53 iš mirusių donorų.

Pagerbdami gyvus donorus ir paminėdami peritoninės 
dializės 20-metį, tikimės paskatinti donorystę, siekti, kad 
mūsų šalyje galutiniu inkstų funkcijos nepakankamumu ser-
gantiems pacientams, būtų prieinami visi gydymo būdai.

Už geranorišką bendradarbiavimą, organizuojant Pa-
dėkos renginį dėkojame Seimo Sveikatos reikalų komiteto 
Pirmininkei Dangutei Mikutienei, Sveikatos apsaugos mi-
nisterijai, Lietuvos inkstų fondui, VU ligoninės „Santariškių 
klinikos“ Nefrologijos centrui, VšĮ Vilniaus miesto klinikinės 
ligoninės Antakalnio filialo nefrologams ir slaugytojoms, vieš-
bučiui „KempinskiHotelCathedralSquare“, UAB „Roche“,  
„Novartis“ atstovybei Lietuvoje, UAB „Baxter Lithuania“, 
keramikams Gvidui ir Džiuljetai Raudoniams, atlikėjui 
Anatolijui Oleinik.
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"Lygias galimybes  
žmonėms su negalia"

Asociacijos „Gyvastis“ nariai iš Vilniaus, Kauno gruo-
džio 2-ąją dalyvavo eisenoje „Lygias galimybes žmonėms 
su negalia“.

Minėdamas Tarptautinę neįgaliųjų dieną, Lietuvos neį-
galiųjų forumas, vienydamas virš 300 tūkst. šalies žmonių 
su negalia ir jų šeimos narių, surengė „Krizės eitynes“. 
Atsakomasis veiksmas nukreiptas prieš LR Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos netinkamai vykdomą neį-
galiųjų socialinės integracijos politiką.

Eisena prasidėjo šv. Mišiomis Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje. Po jų, žmonių su negalia, juos atstovaujančių 
organizacijų atstovų bei kitų palaikančių piliečių eitynės 
pajudėjo Gedimino prospektu link LR Vyriausybės rūmų. 
Lietuvos žmonių su negalia bendruomenės atstovai per-
davė LR Vyriausybei savo reikalavimus.

Lietuvos neįgaliųjų forumas prie eitynių kvietė prisi-
jungti visus geros valios piliečius, palaikančius žmonių 
su negalia poziciją.

Dėkojame visiems visiems, kurie kartu dalyvavo eitynė-
se. Kiekvienas mūsų prisidėjo tiek, kiek galėjo.

Dėkojame ir didžiuojamės visais mūsų žmonėmis, kurie, 
nepaisydami šalčio, dalyvavo eisenoje ir savo dalyvavimu 
išreiškė nepasitenkinimą LR Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos vykdoma politika žmonių su negalia atžvilgiu.

"Gyvasties" atstovai dalyvavo 
diabeto konferencijoje 

Asociacijos „Gyvastis“ prezidentė Ugnė Šakūnienė su 
keliomis diabetu sergančiomis „Gyvasties“ atstovėmis 
dalyvavo konferencijoje „Cukrinio diabeto komplikacija –  
regėjimo sutrikimai“.

Konferencijos metu sergančiųjų tinklainės ligomis 
prezidentė Dalia Žižliauskienė, diabeto prezidentė Vida 
Augustinienė ir Asociacijos „Gyvastis“ prezidentė Ugnė 
Šakūnienė pasirašė deklaraciją dėl gydymo užtikrinimo.
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Lietuvos inkstų  
fondui vadovaus  
Marius Miglinas 
Lietuvos inkstų fondo informacija

labiausiai įkvepia Lietuvos inkstų 
fondo įkūrimo istorija, jo tuometė 
reikšmė žmogaus gyvybei. Žinojimas, 
kad prieš 24 metus fondas įkurtas sie-
kiant išgelbėti dializuojamų pacientų 
gyvybes, kai ekonominės blokados 
metu buvo nutrauktas medicininių 
priemonių tiekimas, įpareigoja siekti 
kilnių tikslų dabar ir ateityje“, – kal-
bėjo prof. M. Miglinas.

Susitikimo dalyviai aptarinėjo 
šios medicinos srities problemas ir 
aktualijas. Naujai išrinktas valdybos 
pirmininkas kalbėjo apie ateities 
planus ir naujus fondo tikslus bei 
darbų idėjas: tobulinti specialistų 
žinias, skatinti visuomenės švietimą 
bei plėsti supratimą apie inkstų ligas 
ir jų gydymą.

Taip pat nepaprastai svarbu tobu-
linti ne tik specialistų žinias, tačiau 

Vilniuje vykusiame Lietuvos inkstų 
fondo susirinkime VUL Santariškių 
klinikų Nefrologijos centro vadovas 
prof. Marius Miglinas buvo išrink-
tas šio fondo valdybos pirmininku. 
Renginyje taip pat dalyvavo buvęs 
sveikatos apsaugos ministras ir buvęs 
VUL Santariškių klinikų generalinis 
direktorius A. Vinkus, prof. B. Dai-
nys ir fondo steigėjai.

„Didžiulė garbė ir atsakomybė būti 
išrinktu tokios išskirtinės organi-
zacijos vadovu. Svarbiems darbams 

ir skatinti visuomenės švietimą bei 
plėsti supratimą apie inkstų ligas, 
jų gydymą ir prevenciją. Vienas 
pagrindinių fondo tikslų yra inkstų 
transplantacijų tolimesnis vystymas 
mūsų šalyje. Sieksiu, kad tęsiant 
visą ligšiolinę Lietuvos inkstų fon-
do veiklą nuolatos vyktų įvairių 
specialistų bei Lietuvos ir užsienio 
gydytojų-nefrologų bendradarbia-
vimas“, – dalinosi prof. Marius 
Miglinas.

Apie Lietuvos inkstų fondą:
Lietuvos inkstų fondas – pažan-

giausius šalies gydytojus-nefrolo-
gus vienijanti organizacija, įkurta 
1990 metais. Fondas siekia teikti 
pagalbą inkstų ligomis sergantiems 
asmenims, jų šeimos nariams 
bei šių ligų donorams, taip pat 
paramą, pagalbą, kvalifikacijos 
kėlimo organizavimą medicinos 
darbuotojams, dirbantiems inkstų 
ligų srityje. Fondas planuoja ben-
dradarbiauti su užsienio fondais, 
užsiimti visuomenės švietimu bei 
sveikos mitybos ir sveiko gyvenimo 
būdo propagavimu.

AčIū, KAD MuMs RAšOTE

„Gyvasties“ aktyvo mokymai – įtemptas 
darbas, kuris duos puikius rezultatus 
Edita Markevičiūtė,  
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“  
Vilniaus skyriaus projektų  
koordinatorė

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ vykdė 
Europos ekonominės erdvės finansi-
nio mechanizmo NVO programos 
Lietuvoje fondo projektą „Gyvasties“ 
gebėjimų stiprinimas ir savanorių 
tinklo plėtimas“.

Projekto tikslas – plėsti aktyvių 
savanorių tinklą, kurie prisidėtų pro-
paguojant donorystę. Galime drąsiai 
teigti, kad savanorių mes suradome. 
O kaip jų ieškoti intensyviai mokėmės 
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viso projekto metu ir ne tik. Mokė-
mės įvairiomis temomis. 

2014 m. rugsėjo 19-20 d. (penkta-
dienį-šeštadienį), Vilniuje vyko mo-
kymai „Gyvasties“ tarybos nariams, 
regioninių organizacijų ir skyrių pir-
mininkams, darbuotojams, aktyviems 
savanoriams temomis: „Bendravimo 
psichologija“, lektorius Gintautas Gi-
nas Dabašinskas ir „Efektyvi savano-
rių paieška“, lektorius Vaidotas Ilgius. 
Mokymai truko – 16 akademinių 
valandų. Valandos mums neprailgo, 
sužinojome ir išmokome daug naujų 
dalykų. Bei, nesumeluosiu, išmoko-
me kaip siekti ir pasiekti užsibrėžtų 

tikslų. Psichologinės žinios asociacijos 
bendruomenei labai reikalingos, o 
savanoriai, tikimasi, greitai bus neat-
siejama „Gyvasties“ vykdomų veiklų 
kasdienybė.

2014 m. spalio 3-4 d. (penktadie-
nį-šeštadienį), Kaune vyko mokymai 
temomis: „Bendradarbiavimas su vals-
tybės institucijomis“, lektorius Harol-
das Baubinas ir „Bendradarbiavimas su 
savivaldybės institucijomis“, lektorius 
Vaidotas Ilgius. Mokymai truko – 16 
akademinių valandų. Šie mokymai 
yra „Gyvasties“ kasdienės veiklos dalis. 
Prezidentė Ugnė Šakūnienė, „Gyvas-
ties“ skyrių bei regioninių organizacijų 

pirmininkai, projektų koordinatoriai 
nuolatos bendradarbiauja su valsty-
binėmis bei savivaldybių institucijų 
atstovais, todėl mokymai yra labai rei-
kalingi. Per šiuos mokymus išmokome, 
kaip derėtų bendrauti su minėtų įstaigų 
darbuotojais ir vadovais. Taip pat kaip 
tikėtis būti pastebėtiems bei dalyvauti 
priimant viešus ir „Gyvasties“ nariams 
bei atstovaujamiems žmonėms palan-
kius sprendimus. 

Tikimės, kad galėsime ir ateityje 
mokytis, mokytis ir dar kartą moky-
tis. Juk tobulumui ribų nėra. O kai tai 
darome visi kartu, tas laikas, praleistas 
kartu, daro mus vieningesnius. 

Saulėtą ir jau rudeniu dvelkiantį 
šeštadienio rytą „Kauno Gyvastis“ 
nariai susirinko prie Pažaislio vienuo-
lyno, ketindami aplankyti šį monu-
mentą. Pažaislio ansamblis laikomas 
vienu geriausių brandžiojo baroko 
pavyzdžių Šiaurės ir Rytų Europoje, 
todėl gyvenant Kaune neaplankyti šio 
išlikusio architektūrinio paveldo būtų 
tikra nuodėmė!

Ekskursija prasidėjo nuo vienuolyno. 
Vos įžengus į kiemelį akį patraukia sim-

boliškai priešais bažnyčią stovintys du 
šuliniai, kuriuos tarsi saugo trys liepos, 
stovinčios prie vieno ir kito. Dėl senos 
istorijos ir neramios praeities išlikę pėd-
sakai statiniuose priverčia susimąstyti ir 
dar labiau įvertinti išlikusį grožį. O kas 
labiau gali sužadinti smalsumą ir pri-
versti gėrėtis senove, jei ne paslaptingi 
Pažaislio bažnyčios požemiai, unikalūs 
paveikslai ir figūriniai ornamentai, 
kurie ilgam įsirėžė atmintyje. Kaip ir 
buvo tikėtasi, ekskursija po šį ansamblį 
pribloškė savo didybe, sujaudino baro-
kine architektūra ir paliko neišdildomą 
ramybės bei lengvumo jausmą. 

Pažaislio 
ansamblio 
didybės ir 
Kauno marių 
vaiskumo 
apsuptyje 
Ieva Meškauskaitė,  
KKNLD „Kauno Gyvastis“ narė

Ir tai dar ne viskas! Po paslaptimi 
apgaubtos ekskursijos Pažaislio ansam-
blyje Kauno gyvastiečių laukė kelionė 
laivu Kauno mariose. Rudeniniams 
lapams koketiškai šokant tango, o vėjui 
išdykėliškai taršant plaukus, pasileido-
me laivu „Nemunas“ iki pat Kruonio 
hidroelektrinės. Visi likome tiesiog 
sužavėti. Pasirodo nereikia mums nei 
Norvegijos fiordų nei smėlėtų Maljor-
kos krantų, kadangi ten kur gyvename 
yra viskas, ko gali reikėti kiekvienam 
žmogui. Įstabaus grožio gamta, gaivus 
rudens dvelksmas ir čiurlenantis laivo 
skrodžiamų bangų garsas – leidžia 
atsipalaiduoti ir atgauti jėgas. 

Kas svarbiausia – tai visgi pažįstamų 
žmonių kompanija, gera nuotaika 
bei galimybė pasidalinti jausmais ir 
patirtimi su to paties likimo žmonė-
mis. Ne tik pasiguosti, ne tik sužinoti 
naujų dalykų, bet ir pasidžiaugti, atsi-
kvėpti nuo kasdienybės bei sukaupti 
labai gerų emocijų bagažą.
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Klaipėdos skyriaus nariai ir pirmi-
ninkė I. Tkačenko rugsėjo 12 d., susi-
derinę savo vizitą su Jūrininkų miesto 
ligoninės nefrologinio skyriaus vedėja 
J. Priluckiene, nuvažiavo aplankyti ten 
besigydančių ligonių ir supažindinti 
juos su „Gyvasties“ veikla, savo pa-
vyzdžiu parodyti, kad ir dializuojantis 
ar po inksto persodinimo liga įneša 
tam tikrus įprasto gyvenimo ritmo 

pakitimus, bet visada galima įžiūrėti ir 
teigiamas puses – peržvelgti iki šiol nu-
eitą kelią, susipažinti ir tapti draugais 
su tokio paties likimo žmonėmis, net 
rasti savo gyvenimo draugą ar draugę, 
įvertinti savo santykius su artimai-
siais, labiau branginti laiką, užjausti 
ir suprasti kitus. Mus išklausę ligoniai 
pasijautė geriau, keli panoro tapti aso-
ciacijos nariais ir užpildė nario anketas. 
Dalyvavusi skyriaus vedėja uždavė ne-
mažai klausimų mums, kaip gyvename 
po transplantacijos, kaip prižiūrime 
save, kaip maitinamės ir pan. O mūsų 
atsakymai dar labiau sukėlė smalsumą 
besiklausantiems ir jie sėmėsi žinių,  
suprasdami, kad jų gali prireikti atei-
čiai. Įvairiose knygelėse bei brošiūrose 
gauta informacija sausesnė, o čia 
pakalbėta su žmonėmis, kurie visa tai 
išgyveno. Susitikimas buvo naudingas 
visiems. Skyriaus personalas pavaišino 
mus kavute ir saldumynais, vedėja 
pakvietė apsilankyti dažniau.

Antrasis renginys vyko Klaipėdos 
„Akropolio“ prekybos centre, kuris 
buvo skirtas Pasaulinės transplanta-
cijos dienai. Mes jį surengėme spalio 
12 d. Kartu su medikais kalbinome 
miestiečius, teiravomės, ką jie žino 
apie donorystę ir atsakinėjome į jų 
klausimus, dalinome lankstinukus 
ir kitą medžiagą, o kad išsiskirtume 
iš centro lankytojų gausos, pasipuo-

šėme savo geltonomis skarelėmis bei 
akcentavome šia tema paruoštą stendą 
geltonos spalvos balionais. Mums, 
kaip daugiau žinantiems apie dono-
rystę, keista buvo girdėti iš kai kurių 
pakalbintų žmonių atsakymą, jog 
jie yra per jauni tapti donorais (nors 
visi buvo toli gražu ne 18-mečiai). Jie 
remdavosi siaubingomis istorijomis, 
paimtomis iš komercinių veiksmo 
filmų. Galima daryti prielaidą, jog 
tam tikra visuomenės dalis nepasitiki 

Klaipėdiečių ruduo 
Rima Petrolienė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Klaipėdos skyriaus narė
Nuotraukos Olego Karavaicevo

įstatymais, duomenų apsauga, gal ir 
medikais. Visada tokių buvo ir bus, 
bet po mūsų pokalbių gal jie pradės 
kitaip žiūrėti į šią situaciją. Na, o 
kiti reagavo supratingai. 16-a iš jų 
užpildė anketas donoro kortelei gauti, 
nors tai ir nebuvo mūsų pagrindinis 
tikslas. Kuo daugiau kalbėsime apie 
donorystę, tuo daugiau vilties trans-
plantacijos laukiantiems ligoniams. 
Kaip sako lietuvių liaudies patarlė: 
„Daug rankų didelę naštą pakelia“. 
Tad kelkime ją drauge.

Lapkričio pradžioje mus pakvietė 
LNF (Lietuvos neįgaliųjų forumas) į 
dviejų dienų mokymus tema „Nieko 
apie neįgaliuosius – be neįgaliųjų“. 

Buvo pristatyta Jungtinių Tautų Neį-
galiųjų teisių konvencija, kalbama apie 
požiūrio į žmones su negalia keitimą, 
išgvildenti diskriminavimo pavyzdžiai 
ir paaiškinti šių konfliktų teisiniai 
sprendimai, darbo bei užimtumo, 
neveiksnumo bei globos nustatymo, 
etapai ir jų atšaukimai. Sužinojome 
daug naudingo ir tai galėsime perduoti 
savo skyriaus nariams.

Štai toks turiningas šių metų Klai-
pėdos gyvastiečių ruduo.
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Socialinių darbuotojų diena sieja-
ma su Šv. Vincento Pauliečio vardu. 
Šis kunigas – vargdienių globėjas, 
gyvenęs XVI a. Prancūzijoje, skatino 
žmones daryti gerus darbus. Todėl 
būtent Šv. Vincento Pauliečio die-
na, rugsėjo 27-oji, jau dešimt metų 
Lietuvoje minima kaip Socialinių 
darbuotojų diena.

Paminėti profesinę šventę, kuri 
vyko Marijampolės kultūros centro 
salėje buvo pakviesti ne tik socialiniai 
darbuotojai, bet ir socialinėje sferoje 
veikiančių nevyriausybinių organi-
zacijų atstovai, vadinami socialiniai 
partneriai. 

Sveikindamas ir dėkodamas Lie-
tuvos socialinių darbuotojų dienos 
proga Marijampolės savivaldybės 
meras Vidmantas Brazys prisipaži-
no, skeptiškai žiūrėjęs į socialinio 

Socialinio 
darbuotojo 
diena 
Marijampolėje 
Ilona Masaitienė, Lietuvos asociacijos 
,,Gyvastis“ Marijampolės skyriaus 
projektų koordinatorė

darbuotojo profesijos reikalingumą, 
tačiau kuo toliau, tuo labiau supran-
tantis, kad toks darbuotojas tikrai 
reikalingas sunkumų ištiktam žmo-
gui. Susirinkusius pasveikino admi-
nistracijos direktorius Metas Ražins-
kas, Marijampolės dekanato dekanas 
prel. kan. Juozas Pečiukonis, buvęs 
vienas iš iniciatorių, kad ši diena su-
taptų su šventojo Vincento Pauliečio 
paminėjimu. Socialinių darbuotojų 
veiklos Marijampolės savivaldybėje 
pradžią ir dešimties metų nuveiktus 
darbus bei aktualijas susirinkusiems 
šventės dalyviams pristatė Marijam-
polės savivaldybės administracijos 
Socialinių reikalų departamento 
direktorė Daiva Pankauskienė. 
Pasak jos, vieną iš labiausiai garbės 
nusipelniusių profesijų šiuo metu 
drąsiai galima vadinti socialinį dar-

bą. Direktorė padėkojo socialiniams 
darbuotojams, nevyriausybinių or-
ganizacijų atstovams už nuoširdų ir 
atsakingą darbą, už pagalbą likimo 
nuskriaustam žmogui. Šventėje da-
lyvavo ir savo sveikinimo žodį tarė 
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė 
Algimanta Pabedinskienė. Baigiantis 
šventei paklausėme trijų operinio 
balso vokalistų grupės „El Fuego“ 
dainų. Po renginio prie puodelio 
kavos, draugiškai pabendravome 
tarpusavyje, taip pat su ministre ir 
su Savivaldybės atstovais.

Už pakvietimą į šventę, už smagiai 
ir turiningai praleistą laiką nuošir-
džiai dėkojame Savivaldybės merui, 
administracijos direktoriui, Socialinių 
reikalų departamento direktorei, lin-
kėdami neišsenkančios energijos, sti-
prios sveikatos, begalinės kantrybės.

Arčiau tų, kurie 
gyvena viltingu 
laukimu
Rita Ribinskienė,  
Alytaus Socialinio slaugytojo  
profesijos mokytoja

Jau beveik dešimtmetį kartu su 
Alytaus profesinio rengimo centro 
socialinio slaugytojo specialybės mo-
kiniais lankomės vienoje iš Lietuvoje 
veikiančių klinikų ,,Diaverum“. 

Šių metų spalio 10 dieną klinikoje 
vyko netradicinė pamoka inkstų ligų, 

hemodializės ir transplantacijos temo-
mis. Kaip ir kiekvieną kartą, mus mie-
lai sutiko Alytaus apskrities ligonių, 
susijusių su organų persodinimu, 
visuomeninės organizacijos ,,Dalia“ 
pirmininkė Vida Bieliūnaitė, kuri 
būsimiems socialiniams slaugytojams 
suteikė informacijos apie inkstų ligas 
ir kitas priežastis, kurios lemia tolesnį 
ligonio gydymą klinikoje, atliekant 
hemodializės procedūras.

Mokiniai turėjo galimybę pamatyti 
procedūras, bendrauti su atvykusiais 
pacientais. Kai kurie pacientai la-
bai noriai ir atvirai pasakojo apie 
savo ligą, prisitaikymo laikotarpį, 
pasikeitusį gyvenimo būdą, pojūčius 
hemodializės metu. 

Mums taip pat buvo labai naudinga 
informacija apie donorystės galimy-
bes Lietuvoje, kaip ir kokiais atvejais 
galima tapti donoru, kiek Lietuvoje 
žmonių šiuo metu laukia inkstų trans-
plantacijos. Mokiniams ypač įdomu 
sužinoti, kokios procedūros laukia 
prieš transplantaciją, kaip ji atliekama 
ir kaip pasikeičia paciento gyvenimas 
gavus donoro inkstą.
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Spalio 9 d. Marijampolės profesinio 
rengimo centro aktų salėje Lietuvos 
asociacijos „Gyvastis“ Marijampolės 
skyrius, Marijampolės savivaldybės 
administracija, Marijampolės savi-
valdybės Visuomenės sveikatos biuras 
surengė moksleivių konkursą „Dova-
nokime viltį gyventi“, skirtą Europos 
organų donorystės ir transplantacijos 
dienai. 

Konkurso tikslas – propaguoti or-
ganų donorystę, ugdyti jaunų žmonių 
pilietiškumo jausmą.

Konkurse dalyvavo: Rygiškių Jono 
gimnazijos komanda „Širdelės“, 
Sūduvos gimnazijos komanda „Vil-
tis“, Igliaukos Anzelmo Matučio 
gimnazijos komanda „Kraujagyslės“, 
Marijampolės profesinio rengimo 
centro komanda „Gerumo širdis“, šio 
centro Kudirkos Naumiesčio skyriaus 
komanda „Gyvybės lašas“ bei Vilka-
viškio skyriaus – „Donoriukai“.

Komandų žinias vertino 6 ko-
misijos nariai: Marijampolės savi-
valdybės, Marijampolės ligoninės, 
Nacionalinio transplantacijos biuro, 
asociacijos „Gyvastis“ atstovai. Visus 
susirinkusius pasveikino ir padrąsino 
Profesinio rengimo centro direktorius 
Vidas Juozas Šalaševičius, mero pa-

vaduotojas Gintautas Stankevičius, 
Savivaldybės Socialinių reikalų de-
partamento direktorė Daiva Pankaus-
kienė, pabrėžusi donorystės svarbą, 
Savivaldybės tarybos narys Alvydas 
Kirkliauskas pataręs, ką daryti, kad 
kuo ilgiau išliktume sveiki, „Gyvas-
ties“ prezidentė Ugnė Šakūnienė, 
pasidžiaugusi jaunų žmonių, prita-
riančių donorystei, gausa.

Konkursas prasidėjo komandų 
prisistatymu, po jo buvo žinių apie 
donorystę patikrinimas. Vėliau moks-
leiviai pristatė, ką nuveikė populia-
rindami donorystę iki konkurso. O 
nuveikė tikrai daug – skaitė paskaitas 
ne tik moksleiviams, bet ir mokyto-
jams, rengė apklausas, lankėsi dializės 
įstaigose. Beje, moksleivių apklausos 
parodė, kad beveik visi apklaustieji 
pritaria organų donorystei, tačiau 
net trečdalis, paklausus, ar sutiktų po 
mirties dovanoti savo organus tiems, 
kuriems reikalingos transplantacijos, 
susimąsto. Tvirtą „Taip“ sako tik apie 
70 proc. apklaustųjų.

Beveik visos komandos vienaip ar 
kitaip panaudojo prasmingus Dono-
rystės himno žodžius. Šio pasirodymo 
metu, kai kurių žiūrovų akyse spin-
dėjo ašaros. Pati sudėtingiausia buvo 

Marijampolės moksleiviai  
sako „Taip!“ organų donorystei 
Ilona Masaitienė,  
Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis“ Marijampolės skyriaus  
projektų koordinatorė

ketvirtoji užduotis – protų mūšis. Čia 
ne tik moksleiviams, bet ir komisijai 
teko pamąstyti.

Susumavus rezultatus, paaiškėjo, 
kad nugalėjo Rygiškių Jono gimna-
zijos komanda „Širdelės“, surinkusi 
50 taškų. Antra vieta atiteko Sūdu-
vos gimnazijos komandai „Viltis“, 
nuo nugalėtojų atsilikusiai vos 
vienu tašku. Trečioji vieta atiteko 
Profesinio rengimo centro koman-
dai „Gerumo širdis“, surinkusiai 
46 taškus. Beje, juos aktyviausiai 
palaikė bendramoksliai – mokslei-
viai skatino savo komandą plakatais 
ir šūksniais. 

Visos komandos buvo apdovanotos 
atminimo dovanėlėmis ir Savivaldy-
bės Socialinių reikalų departamento 
diplomais. Nugalėtojai vyks žaisti 
boulingo, laimėję antrąją vietą, ke-
liaus į dainininko Vaido Baumilos 
koncertą, o trečiąją – į pasirinktą 
kino filmą.

Džiaugiamės sėkmingu konkursu, 
paskatinusiu jo dalyvius daugiau 
sužinoti apie organų donorystę bei 
paskleisti žinias savo bendruomenių 
nariams.

Už pagalbą organizuojant renginį 
nuoširdžiai dėkojame Marijampo-
lės savivaldybės Socialinių reikalų 
departamentui, Marijampolės Vi-
suomenės sveikatos biurui, Mari-
jampolės profesinio rengimo centrui 
taip pat renginio rėmėjams UAB 
„Mantinga“ bei Lietuvos samarie-
čių bendrijos Marijampolės skyriui. 
AČIŪ JUMS!
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Apleistų kapų 
tvarkymas 
Vilma Radavičienė,  
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
Vilniaus skyriaus pirmininkė

Lapkričio pirmosiomis dienomis 
dauguma kapų skęsta margaspalvių 
gėlių jūroje, dega daug įmantrių ir 
paprastesnių žvakių. Kapeliai sutvar-
kyti, apglostyti.

Bet visose Lietuvos kapinėse yra ir 
apleistų kapų. Niekas nežino ten besi-
ilsinčių žmonių likimų, gyvenimo isto-
rijų. Nuo kai kurių kryželių nukritusios 
lentelės su vardais, pavardėmis. Tik 
kapas. Vienišas. Apleistas. Užmirštas.

Vos prasitariau apie savo idėją 
aplankyti apleistus kapelius, uždegti 
žvakutę mano minčiai iš karto pritarė 
šauniosios Vilniaus skyriaus aktyvis-
tės Audronė, Dana, Loreta, Elona, 

Jolanta. Šį kartą, lapkričio 4-ąją pasi-
rinkome tvarkyti Saltoniškių kapines.

Kiekviena su savo mintimis degėme 
žvakutes ant apleistų kapų. Aplankėme 
maždaug 100 kapelių. Nuo kai kurių 
nugrėbėme lapus.

Ši idėja mums visoms labai patiko ir 
tikiu, kad taps tradicine. Širdy kirbėjo 
virpuliukas pagalvojus apie tai, kad 
gal mums pavyko uždegti žvakutę ant 
Donoro kapo?

Gruodžio 5 d. Kauno sporto 
halėje „Kauno Gyvasties“ pynėjai 
iš vytelių dalyvavo Tarptautinės 
neįgaliųjų žmonių dienos paminė-
jimo šventėje. Renginį organizavo 
Kauno neįgaliojo jaunimo užimtu-
mo centras.

Šventės metu turėjome ypatingą 
progą savo gaminiais nudžiuginti 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrę 
Algimantą Pabedinskienę bei Kauno 
neįgaliojo jaunimo užimtumo centro 
direktorių Algirdą Šimoliūną.

Dėkojame organizatoriams už 
puikią šventę ir geras suteiktas emo-
cijas.

Kauno gyvastiečiai vis su didesniu 
entuziazmu ir susidomėjimu dalyvau-
ja veiklose, jie pina iš vytelių, šoka 

„Kauno Gyvastis“ veiklos 
pastebėtos ir įvertintos
Irma Juodienė, KKNLD „Kauno Gyvastis“ pirmininkė

linijinius ir porinius šokius, plaukioja 
baseine.

Kviečiame visus norinčius prisi-
jungti prie mūsų.
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Vilniaus 
keramikos  
užsiėmimų 
akimirkos
Gvido Raudoniaus kerami-

kos studijoje anksčiau nulip-
dyti, išdegti krosnyje Lietuvos 
asociacijos „Gyvastis“ kerami-
kos mylėtojų kūriniai. Pagaliau 
jie įgavo galutinį pavidalą, juos 
nuglazūravus, ir vėl išdegus an-

trą kartą. Sodrios, 
tviskančios spalvos 
taip gražiai dera su 
formomis. Kūri-
niai jau išdegti, ir 
atsiskleidė visomis 
spalvomis.

Mintis sukviesti dializuojamus ir 
transplantuotus diabetikus mano 
galvoje sukosi jau seniai. Pati diabetu 
sergu tiek, kiek save atsimenu – nuo 3 
metukų. Vasario 1-ąją švęsiu diabeto 
keturiasdešimtmetį.

Nuo vaikystės žinojau, kad dia-
betas – klastinga liga. Žinojau, kad 
galiu prarasti regėjimą, gali būti 
amputuotos kojos. Net tada, kai 
būdama 18-os, sužinojau dar vieną 
savo diagnozę (inkstų funkcijos ne-
pakankamumas), žodžio „dializė“ 
nebuvau girdėjusi. O sužinojau tik 
tada, kai vaikystės draugė, taip pat 
diabetikė, pradėjo dializuotis. Po 
metų, jau būdama 27-erių, dializa-
vausi ir aš.

Kadangi dializuojamo žmogaus 
mityba keičiasi kardinaliai, kilo 
daug klausimų. Kaip maitintis, kaip 
neprigerti daug skysčių, ypač kai 
cukrus pakyla ir be galo norisi išgerti 
kibirą vandens. Norėjau bendrauti su 
panašaus likimo žmonėmis, ypač su 
dializuojamais diabetikais. Ir tokių ra-
dau „Gyvastyje“. Sutikti gyvastiečiai 

dosniai dalijo patarimus ir kai man 
tėvas dovanojo inkstuką. Gerbiamų 
nefrologų ir gyvastiečių patarimai 
man be galo brangūs.

„Gyvastyje“ yra apie 30 % diabe-
tikų. Maždaug tiek atėjo ir Vilniaus 
skyriaus „cukrinukų“. Patirtis – labai 
panaši. Diabeto stažas – solidus. Nuo 
24 iki 46 sirgimo cukriniu diabetu 
metų. 

Turėjome ir labai lauktą svečią, 
diabetu sirgusį 24 metus vyrą, ku-
riam šiemet buvo persodintas ne tik 
inkstas, bet ir kasa. Komplikacijos, be 
abejo, liko, bet diabeto – ne. Džiau-
gėmės už jo sėkmę. 

Visi prisistatė, papasakojo savo 
diabetiškus patyrimus, praradimus ir 
gydymo atradimus.

Prisiminėme tuos laikus, kai gliu-
kozę tikrinomės 1-ą kartą per mėnesį. 
Visi svajojome turėti gliukozės ma-
tavimo aparatuką, geresnės kokybės 
insuliną. Ištrinti iš atminties neįma-
nomą virinamų stiklinių švirkštų ir 
atšipusių adatų. Džiaugėmės, lygino-
me, kaip patobulėjo medicina, kaip 

pagerėjo diabetu sergančiųjų gyveni-
mas, vaistų prieinamumas, juostelių, 
gliukozei matuoti kompensacijos 
tvarka ir skaičius.

Gerdami arbatą dalijomės visokio-
mis medicininėmis gudrybėmis iš savo 
patirties, smagiai kvatojomės, nes labai 
jau suprasti artimi pasijutom.

Susitikime dalyvavo ir 31-erius 
metus diabetu sirgusi Jadvyga. Mes 
susipažinome dializėje, žinojau jos 
diagnozes, asmeninį gyvenimą. Ži-
nojau, kad ji ir dializuojasi, ir kad 
jai atliekama chemoterapija. Nega-
lėjau atsistebėti jos optimizmu, jos 
pozityvumu. Ji niekada nesiskundė 
ir niekada nenustojo šypsotis. Per 
prisistatymą jos šypsena dingo tik 
labai trumpam, kai ji palygino dia-
lizę ir baisiąją chemoterapiją. Anot 
jos – nėra nieko baisiau. Praėjus 2 
dienoms po mūsų susitikimo Jadvyga 
chemoterapijos metu paniro į komą. 
Jos gyvybė užgeso.

Jeigu Tu jautiesi vienas, jeigu Tau 
trūksta palaikymo, supratimo, infor-
macijos, ateik į „Gyvastį“. Drauge 
yra žymiai lengviau. Kartu mokomės, 
kartu linksminamės, kartu dalijamės 
informacija, kartu liūdime, kartu su-
remiam pečius, kai mus skriaudžia.

Vilniaus skyriaus pirmininkės 
Vilmos Radavičienės 
tel. 8 673 58115.

Dializuojamų ir transplantuotų 
diabetikų susitikimas Vilniuje 
Vilma Radavičienė,  
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Vilniaus skyriaus pirmininkė
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Artėjant didžiausioms metų šventėms Lietuvos aso-
ciacijos „Gyvastis“ Marijampolės skyriaus nariai, jau 
trečius metus iš eilės sulaukia dovanos iš gerbiamo LR 
Seimo nario Albino Mitrulevičiaus. Prieš šias Kalėdas 
buvome pakviesti į Marijampolės kultūros centrą pa-
siklausyti grupės „Rondo“ ir choro „Božolė“ dainų. 

Už šią nuostabią dovaną, už smagiai ir nuotaikingai 
praleistą laiką, už tai, kad nuolat mus prisimena, kad 
yra neabejingas žmonėms su negalia, norime padėkoti 
gerbiamam Seimo nariui Albinui Mitrulevičiui, pa-
linkėti stiprybės, ištvermės, sveikatos. Didelis, didelis 
Jums AČIŪ.

Marijampoliečių užimtumas 
amatų būreliuose
Ilona Masaitienė,  
Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis“ Marijampolės skyriaus projektų koordinatorė

vilnos, piešėme ant šilko, marginome 
velykinius kiaušinius, gaminome ka-
lėdines puokštes... Piešimas ant šilko 
daugeliui buvo visiškai naujas dalykas. 
Dailės užsiėmimai nėra skirti norin-
tiems išmokti piešti, nereikalaujama 
specialių meninių sugebėjimų, svar-

bus yra pats kūrybinis procesas, kuris 
pagal poreikius gali būti gydantis, 
ugdantis, atpalaiduojantis. Daugelis 
psichologų mano, kad piešinys – tai 
slaptas kelias į sielos gelmes, tai tarsi 
vidinio „aš“ žemėlapis.

Visiškai naujas dalykas, apie kurį 
ne tik sužinojome, bet ir išbandėme, 
netgi parodėme svečiams iš Olandijos 
(olandai liko sužavėti) – mūsų tauti-
nis paveldas, senieji lietuvių amatai. 
Su paprastomis pievose augančiomis 
žolėmis ir paprastais iš laukų pasirink-
tais akmenimis, drobėje iškalinėjome 
įvairius ornamentus. Kalant žoles 
akmenimis, iš žolių išsiskiria sultys 
ir taip natūraliai nusidažo audinys. 
Lietuvaitės senovėje taip papuošdavo 
patalynę, staltieses, rūbus.

Mūsų darbelius buvo galima pa-
matyti lapkričio mėnesį vykusioje 
parodoje, kurią organizavo Mari-
jampolės socialinių reikalų departa-
mentas kartu su nevyriausybinėmis 
organizacijomis. Kiekvienas užėjęs 
miestelėnas galėjo išsamiau sužinoti 
apie kiekvieną organizaciją, apie joje 
vykdomas veiklas, pamatyti mūsų 
užsiėmimų rezultatus. 

Už kantrybę, pagalbą, gerą žodį, 
padrąsinimą ir supratimą nuoširdžiai 
dėkojame mūsų meno užsiėmimų va-
dovei Kristinai Venslauskienei, Socia-
linio pagalbos centro darbo terapijos 
padalinio kolektyvui už sutarimą ir 
nuoširdų bendravimą. 

Tai kad meno terapija žmogui su-
teikia malonumą, leidžia pasisemti 
stiprybės ir, kas svarbiausia, gydo 
kūną ir sielą akivaizdžiai matyti. Todėl 
tikimės savo darbus pratęsti ir kitais 
metais.

Erichas Fromas yra pasakęs, kad 
menas – tai vienintelė universali 
kalba, kurią sukūrė žmonija. Tapyba, 
piešimas, lipdymas ir kitos meninės 
išraiškos formos tikrai efektyvūs ko-
munikacijos būdai. Kūryba sustiprina 
žmogaus pasitikėjimą savimi, suteikia 
pilnatvės jausmą.

Šešis mėnesius per metus, po du 
kartus per savaitę, Marijampolės 
socialinio pagalbos centro darbo tera-
pijos padalinyje, Lietuvos asociacijos 
„Gyvastis“ Marijampolės skyriaus 
nariai rinkdavosi į užsiėmimus amatų 
būreliuose. Užsiėmimų metu gami-
nome papuošalus iš odos ir karoliukų, 
lipdėme įvairius lipdinius, vėlėme iš 

Tradicija tapusi Kalėdinė Seimo nario dovana
Ilona Masaitienė, 
Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis” Marijampolės skyriaus projektų koordinatorė


