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Mielieji,

Artėjant gražiausioms žiemos 
šventėms prisiminkime, kas mus 
džiugino per šiuos metus, ir 
padėkokime už tai sau ir aplinki-
niams, pasidžiaukime pasiekimais, 
apmąstykime naujus siekius ir tikslus, 
kuriuos, dirbdami kartu, padėdami 
vieni kitiems, galėsime pasiekti.

Tegul stebuklingas šv. Kalėdų me-
tas neša sėkmę darbuose, įkvėpimą 
kūryboje, viltį ir laimę širdyse.

Džiugių šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų metų!

Nuoširdžiai,

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė 
Algimanta Pabedinskienė

Ir vėl prabėgo metai.
Atrodo, neseniai leipome nuo vasaros 

karščių, tik ką persukome laikrodžius, o 
„šlapia“ žiemos pradžia buvo tik vakar. 

Deja. Laikas šuoliuoja taip greitai, 
kad nesitiki, jog vaikystėje tarpas tarp 
šv. Kalėdų ir Naujųjų metų atrodydavo 
toks ilgas. 

Nors laiko nesustabdysi, galime pasi-
džiaugti, kad šiais metais jis „skubėjo“ ne 
veltui – 2015-ieji metai yra rekordiniai 
pagal atliktas inkstų transplantacijas. 
Daugiau nei 100 mūsų likimo brolių 
ir seserų gali džiaugtis nauju, geresniu 
ir daug laisvesniu, nepriklausomu nuo 
dializės procedūrų, gyvenimu. Širdies 
transplantacijos taip pat pasiekė rekordą –  
žinoma, skaičiai kur kas kuklesni negu 
inkstų transplantacijų, tačiau kitaip būti 
negali – paprastai donoras turi 2 inkstus, 
taigi naują gyvenimą galima dovanoti 
net dviem žmonėms. Be to, inkstą gali 
padovanoti ir gyvas donoras – šeimos 
narys, giminaitis. Kepenų transplan-
tacijų, dar nesibaigus metams, atlikta 
šiek tiek mažiau negu sėkmingiausiais,  
2012-aisiais, tačiau, gali būti, kad tuo 
metu, kai Jus pasieks šis „NefroInfo“ nume-
ris, jų skaičius taip pat bus rekordinis. 

Dar vienas džiaugsmas – yra daug vil-
čių, kad pagerės peritoninės dializės, iki 
šiol Lietuvoje esančios podukros vietoje, 
situacija. Iki šiol tirpalus ir priemones, 
reikalingus peritoninei dializei atlikti 
pirkdavo Valstybinė ligonių kasa ir pa-
skirstydavo ligoninėms. Dabar gi planuo-
jama, kad gydymo įstaigos galės pačios 
nusipirkti šių priemonių. Gydytojai iš 
karto galės spręsti, kuris gydymo būdas 
geriau tinka sergančiajam. Tikėkimės, 
kad laikai, kai dėl kiekvieno žmogaus, 
kuriam būdavo reikalinga peritoninė 
dializė, gydytojai turėdavo rašyti raštus ir 
kantriai laukti atsakymo, baigsis. 

Šia smagia gaida norisi baigti. Linkint 
visiems šiltų ir ramių gražiausių metų 
švenčių norisi galvoti tik apie tai, kas gera. 
Tegu gėris, stipri sveikata ir džiaugsminga 
nuotaika lydi mus ištisus 2016-uosius. Ar 
bent jau didžiąją jų dalį.

Su šventėmis, Mielieji!

Ugnė Šakūnienė, 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
prezidentė
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Insultas – ką galime padaryti patys,  
kad jo išvengtume?
Parengta pagal LSMUL Kauno klinikų, Nefrologijos klinikos gydytojos rezidentės 
Alicijos Bartašiūnaitės paskaitą

Insultas – viena dažniausių ligų ir 
mirčių priežasčių. Pasaulyje insultas 
patiriamas kas 2 sekundes, kas 4 se-
kundes nuo jo miršta žmogus, o kas 
6 sekundes  – dėl insulto gyvenimo 
kokybė pablogėja negrįžtamai. Insultą 
patiria net 16 proc. visų pasaulio gy-
ventojų. Beje, 90 proc. insulto rizikos 
veiksnių galima koreguoti ir gydyti, 
bet deja...

Insultas gali būti išeminis arba 
hemoraginis. Išeminio insulto prie-
žastis – kraujo krešuliai (trombai, 
embolai), kurie „užkemša“ smegenų 
kraujagysles. 

Hemoraginio insulto priežastis – 
ūmus kraujavimas į smegenis. Krau-
javimas prasideda plyšus smegenų 
kraujagyslei. Dažniausiai smegenyse 
plyšta kraujagyslių aneurizmos (ba-
lionėlio formos kraujagyslių išplatėji-
mai, kurių sienelės yra nepakankamai 
tvirtos, kad galėtų atlaikyti didelį 
tekančio kraujo spaudimą). 

Jei išeminio insulto metu reikė-
tų kuo greičiau „tirpdyti“ krešulį, 
leisti kraują skystinančius vaistus, 
tai hemoraginio insulto metu toks 
gydymas tik pakenktų. Koks insultas 

ištiko galima nustatyti TIK atlikus 
kompiuterinę tomografiją. Vien pagal 
požymius dažniausiai neįmanoma 
nuspręsti, kuris insultas ištiko.

Pagrindiniai rizikos veiksniai skirs-
tomi i dvi grupes: į tuos, kuriuos pats 
žmogus gali pakeisti ir kurių negali. 
Veiksniai, kurių negalima pakeisti – 
paveldimumas, vyresnis amžius (sulau-
kus 50 metų amžiaus, rizika susirgti in-
sultu padidėja net du kartus, o 70 proc. 
sergančiųjų yra virš 65 metų amžiaus. 
Vyrai insultais serga 2 kartus dažniau 
nei moterys, o baltosios rasės atstovai 
dažniau nei kitų rasių žmonės. 

Jau buvo minėta, kad net 90 proc. 
rizikos veiksnių būtų galima išveng-
ti. Insulto riziką padidina rūkymas 
(insulto rizika tiesiogiai priklauso 
nuo surūkomų cigarečių skaičiaus, 
todėl mažėja sumažinus surūkomų 
cigarečių kiekį), padidėjęs kraujos-
pūdis (arterinė hipertenzija insulto 
riziką padidina beveik 4 kartus, todėl 
labai svarbu, kad visi žmonės, kurių 
kraujospūdis padidėjęs, kreiptųsi į 
gydytoją ir reguliariai vartotų paskir-
tus vaistus), nesaikingas alkoholio bei 
riebaus, daug cholesterolio turinčio 

maisto vartojimas, mažas fizinis ak-
tyvumas bei nutukimas. 

Nors teisingai gydant padidėjusį 
kraujospūdį, insulto rizika sumažėja 
net 40 proc., daugelyje šalių tik kas 
trečias ar net kas ketvirtas žmogus 
laikosi gydytojų nurodymų ir gydosi 
nuo arterinės hipertenzijos. 

Rūkymas taip pat gerokai sumažin-
tų insulto riziką. Pvz., 2010 m. nuo 
rūkymo sukeltų širdies ir kraujagyslių 
ligų mirė 1,9 milijonai gyventojų. 
Prognozuojama, kad 2020-aisiais šis 
skaičius išaugs iki 2,6 milijonų. 

Sėkmingam insulto gydymui – la-
bai svarbus laikas. Geriausi gydymo 
rezultatai būna, jei žmogus, kurį išti-
ko insultas reikalingą pagalbą gauna 
per 4,5 val. 

Kaip galima atpažinti insultą? 
Dažniausiai ištinka staigus, jokios 
priežasties neturintis galvos skausmas, 
sutrinka vienos arba abiejų akių rega, 
koordinacija, kalba, ištinka veido 
asimetrija, kūno, ypatingai vienos jo 
pusės, silpnumas. Ištikus šiems simp-
tomams, žmogus turi būti nedelsiant 
vežamas į gydymo įstaigą, kurioje 
galėtų gauti reikiamą gydymą. 

Peritoninė dializė – kas tai?
Atrodytų, toks klausimas keistas 

leidinyje, kurio didžiąją skaitytojų 
dalį sudaro žmonės su neveikiančiais 
savais inkstais. Kaip žinia, be inkstų 
žmogus gyventi negali. Tada yra 3 
galimybės. Geriausia, žinoma, inkstų 
transplantacija, tačiau, jei niekas iš 
artimųjų negali dovanoti inksto, to-
kios operacijos tenka laukti. Kitos dvi 

galimybės – atlikti hemodializės arba 
peritoninės dializės procedūras. 

Apie hemodializę žino visi, kurių 
savi inkstai nefunkcionuoja – didžioji 
jų dalis (2015 metų pradžioje tokių 
buvo apie 1360) gyvena būtent he-
modializės dėka, o tiems, kuriems 
dabar persodintas inkstas (2015-ųjų 
pradžioje tokių buvo apie 740), taip 

pat beveik visiems buvo atliekamos 
hemodializės procedūros. Trečiasis 
gydymo būdas – peritoninė dializė –  
galbūt kažkam net nežinomas. 2015-ųjų 
pradžioje buvo tik apie 60 pacientų, 
kurių neveikiančius inkstus „pavada-
vo“ būtent peritoninė dializė. 

Taigi, pasižiūrėjus į skaičius, klausi-
mas nebeatrodo toks keistas. Tikimybė, 
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kad tie, kuriems persodintas inkstas 
ar atliekamos hemodializės procedū-
ros, nieko negirdėjo apie peritoninę 
dializę visai reali. 

Ne visi žino, kad pirmuosius pen-
kerius metus (o ypač pirmuosius  
3 metus) žmonės, gydomi peritonine 
dialize gyvena ilgiau negu tie, kuriems 
atliekamos hemodializės procedūros. 
Ši dializės rūšis yra „švelnesnė“, lei-
džia ilgiau išsaugoti nuosavų inkstų 
funkciją. Tegu jie ir nebeišvalo or-
ganizmo be pagalbos, bet bent jau 
šlapimo būna ilgesnį laiką. Ką reiškia 
nuolatinis troškulys ir skaičiuojamas 
kiekvienas gurkšnis vandens, žino 
praktiškai kiekvienas, kurio inkstai 
savo darbo atlikti nebeišgali. 

Visoje Europoje peritoninė dializė 
yra rečiausiai naudojama tada, kai rei-
kia „pakeisti“ savų inkstų darbą. Tačiau 
daugelyje Europos šalių atliekama bent 
10-čiai procentų sergančiųjų galutiniu 
inkstų funkcijos nepakankamumu. Pa-
gal šių šalių skaičius Lietuvoje pacien-
tų, gydomų peritonine dialize, turėtų 
būti bent 200. O yra apie 60...

Kodėl? Ilgus metus (pernai pe-
ritoninė dializė Lietuvoje minėjo 

20-metį) šiai dializei 
atlikti reikalingus tir-
palus ir priemones 
pirkdavo Valstybinė 
ligonių kasa (VLK). 
Gydytojai, matyda-
mi, kad pacientui ge-
riau tinka šis gydymo 
būdas arba, kad kito 
gydymo būdo tiesiog 
nebėra, turėdavo rašyti 
raštus ir juose aiškinti, 
kodėl žmogui reikalin-
ga peritoninė dializė. 
Būtent VLK spręsda-
vo, ar skirti gydyto-
jų parinktą gydymo 
būdą, ar ne. Žinoma, 
tokia situacija sunkino 
gydytojų darbą, taip 
pat ribojo žmonių, 
kuriems šis gydymo 
būdas būtų geriausias, 

skaičių. 2015-aisiais, po ilgų gydytojų 
ir asociacijos „Gyvastis“ aiškinimų, 
kad tvarka labai sudėtinga, nuspren-
dė ją pakeisti – vietoj raštų rašymų, 
nuspręsta gydymo įstaigoms nustatyti 
kvotas, kiek pacientų galima gydyti 
peritonine dialize. Norėta kaip geriau, 
tačiau išėjo, kaip sename anekdote –  
„kaip visada“. Kur limitas – ten ir 
deficitas. Pavyzdžiui, Vaikų ligoninės 
Pediatrijos centrui buvo paskirtos  
7 vietos. Mažiems vaikams, skirtingai 
nei suaugusiems, dažnai net neįmano-
ma atlikti hemodializės. Taigi visame 
„normaliame“ pasaulyje, į kurio dalį 
ir mes pretenduojame, vaikams be jo-
kių kalbų skiriama peritoninė dializė. 
Šiandien, 2015-iesiems dar nesibaigus, 
šios 7 vietos jau išnaudotos. Pediatrijos 
centro vadovė, profesorė Augustina 
Jankauskienė, retoriškai klausia: „Ką 
reikės daryti, kai atsiras aštuntas vai-
kas? Gal VLK jį dializuos?“ 

Profesorės baimės pagrįstos. Baisu 
net prisiminti, kai pernai 7 metų 
mergytės, kurios persodinto inkstuko 
funkcija vis blogėjo, mamai buvo pa-
sakyta, kad peritoninės dializės skirti 
greičiausiai nepavyks – nėra vietų...

Ištisus metus medikai ir asociacija 
„Gyvastis“ siekė, kad tokia tvarka 
būtų pakeista. Gydyti turi gydytojai, 
o ne valdininkai, kuriems gydytojų 
surašytos diagnozės ne visada aiškiai su-
prantamos. Tačiau tvarkos vis nenorėta 
ir nenorėta keisti... Kadangi peritoninė 
dializė šiek tiek brangesnė už hemodia-
lizę, VLK nuogąstavo, kad sudarius ga-
limybę gydymo įstaigoms peritoninei 
dializei reikalingas priemones ir tirpalus 
pirkti pačioms, be visokių kvotų ir 
limitų, peritonine dialize gydomų pa-
cientų skaičius stipriai išaugs. Aiškino-
me, kad ne be reikalo visoje Europoje 
peritonine dialize gydomų žmonių 
skaičius nėra didelis dėl objektyvių ir 
subjektyvių priežasčių – peritoninę 
dializę galima atlikti vidutiniškai 6 me-
tus, nes po to pilvaplėvė, kuri ir atlieka 
organizmo „valytojo“ funkciją pasidaro 
nebepralaidi. Kai kuriems pacientams 
jos atlikti negalima dėl medicininių 
priežasčių. Žinoma, yra ir tokių, kurie 
patys nenori ar bijo šio gydymo būdo. 
Hemodializė atliekama gydymo įstai-
goje, kurioje visada yra ir gydytojas, ir 
slaugytoja, pasiruošę padaryti viską, 
ką reikia bet kurią minutę. Peritoninę 
dializę reikia atlikti pačiam, gydytojai 
ir slaugytojos tik išmoko, kaip teisingai 
ir saugiai viską padaryti. 

Įrodžius, kad pacientų, gydomų 
peritonine dialize, staiga „neprisiveis“, 
atsirasdavo kitas argumentas – gydymo 
įstaigos pačios nesugebės nusipirkti 
reikalingų tirpalų ir priemonių. He-
modializei nusiperka, o va peritoninei 
dializei nebenusipirks... Būtų juokin-
ga, jei nebūtų liūdna. 

Todėl nuoširdžiai dėkojame Seimo 
Sveikatos reikalų komiteto pirmi-
ninkei Dangutei Mikutienei, kuri 
visą komitetą paragino imtis šios 
problemos. Taip pat dėkojame svei-
katos apsaugos ministrei Rimantei 
Šalaševičiūtei, kuri pasiūlė, kad šis 
klausimas būtų pavestas jai asmeniš-
kai. Tikimės, kad ministrė neapvils, 
ir Jums dar nespėjus gauti naujojo, 
šventinio „NefroInfo“ numerio, įsi-
senėjusi problema bus išspręsta. 
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2015-ieji – rekordiniai metai
Šiemet žiniasklaida pilna gerų ži-

nių – Nacionalinio transplantacijos 
biuro duomenimis per 11-ka šių metų 
mėnesių atliktas rekordinis skaičius 
inkstų transplantacijų – 96 inksto 
persodinimo operacijos iš mirusių 
donorų ir 7 iš gyvų donorų. Iš viso 
103 inkstų transplantacijos. Iki šių 
metų geriausi buvo 2007-ieji. Tada 
buvo atliktos 92 inkstų persodinimo 
operacijos – 83 – iš mirusių donorų 
ir 9 iš gyvų.

Tai smagu, juo labiau, kad žiūrint 
į Europos nefrologijos asociacijos ir 
Europos dializės ir transplantacijos 
asociacijos (ERA/EDTA) atsiųstus 
duomenis, matosi, kad praėjus pen-
keriems metams pradėjus dializės 
procedūras, išlieka vos daugiau nei 
pusė pacientų, o iš tų, kuriems perso-
dintas inkstas, po 5 metų gyvena net  
85 procentai. Skirtumas akivaizdus. 

Taigi, be galo džiaugiamės gerėjančia 
transplantacijų situacija Lietuvoje –  
juk tai galimybė mūsų organizacijos 
atstovaujamiems žmonėms gyventi 
ilgiau. Šiek tiek neramu, žvelgiant į 
Nacionalinio transplantacijos biuro 
statistiką. Paprastai po itin gerų metų 
transplantacijoms, kitais metais do-
norų stipriai sumažėdavo... 

Ar lietuviai, kurių savi inkstai neveikia, 
nenori transplantacijos? 
Ugnė Šakūnienė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ prezidentė     

Kaip atrodome tarp kitų  
beveik 40 Europos šalių?
Pasižiūrėkime į kitų šalių duomenis. 

Kadangi metams nesibaigus duome-
nų negali pateikti nė viena šalis, teks 
palyginti praėjusių metų duomenis. 
2014-ieji, deja, Lietuvai buvo ne itin 
geri metai. Tais metais Lietuvoje buvo 
tik 31 miręs donoras, kai tuo tarpu 
šiemet, dar metams nesibaigus, jų 
buvo net 52. 

Beje, šiek tiek smagiau lyginti 
2013-uosius, kurie, kaip ir 2015-ieji 

Lietuvai buvo sėkmingi – 2013 m. 
mūsų šalyje buvo net 50 mirusių 
organų donorų. Palyginimai daromi 
naudojant Europos Tarybos pateik-

tus maždaug 40-ies Europos šalių 
duomenis. 

2013 m. Lietuvoje buvo atliktos  
84 inkstų transplantacijos (77 iš miru-
sių donorų ir 7 iš gyvų), o 2014 m. –  
70 (57 iš mirusių donorų ir 13 iš 
gyvų). Kaip bebūtų keista, abejais 
metais Europoje (2013 m. iš 39 šalių, 
o 2014 m. iš 40 šalių) pagal inkstų 
persodinimo operacijas 1 milijonui 
gyventojų buvome labai panašiose 
vietose: praėjusiais metais 26-oje 
(24,65 operacijų 1 milijonui gyven-
tojų), o 2013 m. – 25-oje (28,88 ope- 
racijų 1 milijonui gyventojų). 

Taigi lygiuotis dar turime į ką. 
Daugiausiai inkstų transplantacijų 
Europoje atlieka Olandija, beveik  
60 inkstų transplantacijų 1 milijonui 
gyventojų, ne kažin kiek nuo jos at-
silieka Ispanija, Austrija, Norvegija 
bei Didžioji Britanija atliekančios per 
50 inkstų transplantacijų 1 milijonui 
gyventojų. Dar keliolikoje šalių atlie-
kama apie 40 inkstų transplantacijų 
1 milijonui gyventojų.

Ar turėtume kur „dėti“ inkstus, 
jei transplantacijų skaičius 
Lietuvoje dar padidėtų?
Įdomus, verčiantis susimąstyti klau-

simas... Nes jei Lietuva atliktų tiek  

Gyvo donoro inkstų transplantacijos

Mirusio donoro inkstų transplantacijos
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Inkstų transplantacijos Europos šalyse

transplantacijų per metus, kiek atlieka 
Olandija, Ispanija ar net Kroatija, 
nebeturėtume kam jų persodinti... 
Nacionalinio transplantacijos biu-
ro duomenimis, šiuo metu Lietu-
voje inkstų transplantacijų laukia  
180 žmonių, iš kurių net 54 laikinai 
ne recipientai (tai reiškia, kad dėl 
sveikatos ar kokių nors kitų priežasčių 
jiems dabar transplantacijos atlikti 
nebūtų galima...)

Kodėl pas mus tiek mažai laukian-
čiųjų? Gal mes esame sveikesni už kitų 
šalių gyventojus, todėl ir transplanta-
cijų mums nereikia tiek, kiek kitose 
šalyse? Deja. Lietuvoje 2013 m. buvo 
719 žmonių 1 milijonui gyventojų, 
kurių savi inkstai nebeveikė – taigi 
jiems buvo atliekamos hemodializės, 
peritoninės dializės procedūros arba 
jie gyveno persodinto inksto dėka. 
Skaičius labai panašus į kitų Europos 
šalių. Tačiau pradėjus lyginti, kiek 
kurioje šalyje yra pacientų, kuriems 
taikomas kuris nors iš šių trijų gydy-
mo būdų, mes atrodome kitaip. 
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Lietuvoje 2014 m. pradžioje 
buvo apie 1360 (63 proc.) pacien-
tų, kuriems atliekama hemodiali-
zė, apie 60 (2,7 proc.) – kuriems 
atliekama peritoninė dializė ir apie  
740 (34,3 proc.) gyvenančių perso-
dinto inksto dėka. Taigi 2/3 dializuo-
jamųjų ir tik 1/3 transplantuotųjų. 

Visoje Europoje su persodintais 
inkstais gyvena beveik pusė (45 proc.) 
visų pacientų, kurių savi inkstai 
nefunkcionuoja, beveik 6 procen-
tams atliekamos peritoninės dializės 
procedūros, o 49 – hemodializės 
procedūros. O tokiose šalyse kaip 
Norvegija ar Olandija, šie skaičiai yra 
visiškai priešingi negu Lietuvoje. Ten 
iš visų sergančiųjų, kurių savi inkstai 
nebeveikia, net 2/3 gyvena transplan-
tacijos dėka ir tik 1/3 dializuojasi. 

Tose šalyse, kur transplantuotieji 
sudaro daugiau negu pusę, lau-
kiančiųjų inkstų transplantacijos 
sąraše yra apie 30 proc. Pas mus 
inkstų transplantacijos laukia tik apie  
12 procentų.

Kodėl inkstų transplantacijos 
Lietuvoje „nepopuliarios“?
Ar mažas laukiančiųjų skaičius reiš-

kia, kad mūsų šalies gyventojai nenori 
transplantacijų? O gal jų sveikatos bū-
klė kur kas blogesnė negu sergančiųjų 
kitose šalyse, ir dėl to transplantacijų 
jiems negalima atlikti?

Visi žinome, kad dializės įstaigose 
daug pagyvenusių ir net garbingo 
amžiaus sulaukusių žmonių. Gal 
vyresnių žmonių transplantuoti 
negalima? Visoje Europoje žmonių, 
kurių inkstai nustoja funkcionuoti 
amžiaus vidurkis – apie 60 metų. 
Taigi ir čia mes niekuo neišsiskiriame 
iš kitų šalių. Nesame nei senesni, nei, 
greičiausiai, labiau ligoti. 

Tačiau vis tik kodėl pas mus tiek 
mažai dializuojamųjų laukia inks-
to transplantacijos? Šiandien į šį 
klausimą neatsakysime. Kadangi šia 
problema greičiausiai niekas per daug 
nesidomėjo, galime tik paspėlioti, kad 
galbūt mažą laukiančiųjų skaičių le-
mia tai, kad dializuojamieji per mažai 
žino apie inkstų transplantacijas. Šią 
išvadą lyg ir galima būtų patvirtinti 
dar vienais skaičiais – 2013 m. buvo-
me 32, o 2014 m. 23 vietoje iš 37 šalių 
pagal gyvų donorų skaičių 1 milijonui 
gyventojų. Negi mūsų artimieji labiau 
„gaili“ inkstų negu čekai, portugalai 
ar turkai? Vargu. Tikriausiai artimieji 
apie inkstų transplantacijas taip pat 
žino nepakankamai – kaip ir dializė-
mis gydomi jų šeimos nariai. 

1 donorinis inkstas ir 3 
transplantacijos laukiantys 
pacientai – ar tai viena iš 
„demotyvacijos“ priežasčių?
Galbūt dializuojamuosius nuo noro 

transplantuotis „atbaido“ tai, kad 
įtraukus į laukiančiųjų sąrašą, tave 
gali bet kada iškviesti į transplantaci-
ją, tačiau tai visiškai nereiškia, kad tu 
būsi transplantuotas? Kaip žinome, 
Lietuvoje vienam donoriniam inkstui 
kviečiami net 3 laukiantieji. Kadangi 
donoras dažniausiai turi 2 inkstus – 
pakviečiami 6 laukiantieji, iš kurių 
tik dviem bus atlikta transplantacija. 
Likusieji 4 važiuos namo. Pastaraisiais 
metais esame girdėję ne vieną atvejį, 

Europos tarybos Europos kokybės direktorato medicinai ir sveikatos priežiūrai 2014 m. duomenys
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kai į transplantaciją žmogus buvo 
kviečiamas keletą ar net keliolika kartų 
ir nė vieno – kad operacija būtų buvusi 
atlikta „iš pirmo“ karto. Lygiai taip pat 
esame girdėję, kad sulaukę, atrodytų, 
gyvybiškai svarbaus skambučio, paci-
entai pradeda... „išsisukinėti“ – prade-
da vardinti įvairiausias priežastis, kodėl 
jie negali atvykti į transplantaciją –  
pradedant bloga savijauta, baigiant 
švenčiamais gimtadieniais. 

Pasikalbėjus su kitų Europos nef-
rologinių pacientų federacijai pri-
klausančių šalių atstovais, apie tokią 
tvarką neteko išgirsti. Lapkritį vyku-
siame Federacijos tarybos posėdyje 
visos šalys vieningai tvirtino – jei pas 
juos pacientas iškviečiamas inkstų 
transplantacijai, jis ir bus transplan-
tuotas. Lietuvoje egzistuojanti tvarka 
kitų šalių kolegas stebino. 

Gali būti, kad dažno važinėjimo 
bijoma ne tik dėl streso, įtampos, nuo-
vargio, bet ir dėl finansinių priežasčių. 
Tiek gydytojai, tiek transplantacijų 
procese dalyvaujantys medikai vienin-
gai tvirtina – į transplantaciją dažniau-
siai kviečiama naktį. Naktį Lietuvoje 
tarpmiestinis transportas praktiškai 
neegzistuoja (yra vietų, kuriose jokiu 

paros metu tokio transporto nėra), 
reiškia, vienintelė galimybė atvykti –  
prašyti, kad kas nors atvežtų arba va-
žiuoti pačiam (jei vairuoji ir turi kuo 
atvažiuoti). Beje, ne vienas puikiai 
vairuojantis pacientas yra sakęs, kad 
sulaukus skambučio, kviečiančio į 
transplantaciją, „pamiršti“ ne tik vai-
ravimo įgūdžius, neberandi ir iš anksto 
susiruoštų daiktų bei dokumentų... 
Daugelyje šalių ši problema taip pat 
sprendžiama taip, kad žmogui būtų 
patogiau. Transporto išlaidos vykstant 
į transplantaciją jam nekainuoja.

Kam įdomu, kiek mūsų 
šalyje dializuojamųjų ir kiek 
transplantuotųjų?
Iki šiol Lietuvoje nebuvo jokios 

oficialios duomenų bazės, kiek kokių 
galutiniu inkstų funkcijos nepakan-
kamumu sergančiųjų yra mūsų šalyje. 
Nežinant skaičių, negalint jų palygin-
ti su kitomis šalimis, gali atrodyti, 
kad problemos nėra, kad laukiančiųjų 
inkstų transplantacijos yra tiek, kiek 
ir turi būti. Šiuos duomenis jau pla-
nuojama rinkti, galbūt paaiškės ir 
tai, kas su jais bus daroma – kas turės 
galimybę juos sužinoti, kas juos ana-

lizuos ir teiks pasiūlymus Sveikatos 
apsaugos ministerijai bei Valstybinei 
ligonių kasai. Būtent šios institucijos 
turėtų būti labiausiai suinteresuotos 
transplantacijų skaičiaus augimu – 
juk jau nuo antrųjų metų po inksto 
transplantacijos toks pacientas valsty-
bei kainuoja nuo keleto iki keliolikos 
kartų pigiau negu dializuojamas. 

Situaciją reikia keisti
Mūsų sergantieji turi aiškiai žinoti:
• statistiškai transplantuotieji gy-
vena iki 10 metų ilgiau negu 
dializuojamieji;
• transplantuoti galima ir vyresnio 
amžiaus žmones. Nežinia, kokie 
skaičiai pas mus, tačiau visose 
Skandinavijos šalyse (Suomijoje, 
Danijoje, Norvegijoje, Švedijoje 
ir Islandijoje) beveik 60 proc.  
65–74 metų amžiaus žmonių, 
kurių savi inkstai nefunkcionuoja 
yra transplantuoti ir tik mažiau 
negu pusė dializuojami. Net tarp 
tų, kuriems daugiau negu 75 metai 
yra nemažai transplantuotų. Ma-
žiausiai transplantuotų senjorų Da-
nijoje (tik 5 proc.), o daugiausiai –  
Norvegijoje (net 20 proc.).;
• artimasis gali padovanoti inkstą 
visiškai nepakenkdamas savo svei-
katai.

O valstybės institucijos turi pasirū-
pinti, kad laukiančiųjų skaičius augtų, 
kad žmonės iškviesti į transplantaciją 
būtų transplantuoti, o ne važiuotų 
atgal namo, kad sulaukus skambučio 
apie atsiradusį inkstuką, nereiktų gal-
voti, kaip ir už ką nuvykti į transplan-
tacijos centrą. Transplantacija vertinga 
ne tik jos laukiančiam žmogui. Trans-
plantacija vertinga valstybei. 

Kadangi šiuo metu svarstoma inks-
tų transplantacijų atlikimo tvarka, 
tikimės, kad į visas šias problemas bus 
atsižvelgta, o 2016-uosius pasitiksime 
džiaugdamiesi dar didesniu donorų ir 
kur kas didesniu laukiančiųjų inkstų 
transplantacijos skaičiumi. Ir šis 
skaičius didės tol, kol pasieks Norve-
gijos ir Olandijos rodiklius – iš visų 
sergančiųjų galutiniu inkstų funkcijos 
nepakankamumu 2/3 bus transplan-
tuoti ir tik 1/3 – dializuojamieji. 

Gydomų hemodialize, peritonine dialize ir gyvenančių su persodintais 
inkstais kitose šalyse ir Lietuvoje skaičius proc. 

Lietuva, 2014

Nirvegija, 2011

Latvija, 2013

Nyderlandai, 2011

Hemodializuojamų pacientų skaičius procentais 
Peritonine dialize gydomų pacientų skaičius procentais 
Pacientų, gyvenančių su persodintu inkstu skaičius procentais

Iš „Gyvasties“ pranešimo EDTNA/ERCA 43-joje tarptautinėje konferencijoje
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Ar 45 metus daromos transplantacijos – naujas gydymo metodas?
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ nariams dažnai tenka 

kalbėti apie organų donorystę. Nieko keisto, juk „Gyvas-
ties“ jungiami žmonės gyvena arba transplantacijos dėka, 
arba jiems reikalinga inkstų, širdies, kepenų, plaučių, kasos 
persodinimo operacija.

Vis dar išgirstame, kad organų donorystė, organų per-
sodinimas – naujas gydymo būdas, todėl žmonėms jis 
nelabai žinomas. Žinoma, nelabai ką apie tai žinodami 
žmonės nėra linkę ir galvoti apie organų donorystę.

Šiemet Valdovų rūmuose „Gyvastis“ surengė renginį, 
skirtą inkstų transplantacijų 45-mečiui Lietuvoje. Taigi 
šis „naujas“ gydymo būdas mūsų šalyje taikomas jau be-
veik pusšimtį metų. Šiuo metu tikrai yra daug naujesnių 
gydymo būdų, tačiau būtent organų donorystė vis sukelia 
įvairiausių emocijų.

1970-aisiais profesoriaus Algimanto Marcinkevičiaus va-
dovaujama komanda atliko tuo metu unikalią operaciją –  
žmogui, kurio savi inkstai nebeveikė, persodino mirusio 
donoro inkstą. Tarp pirmosios transplantacijos autorių 
buvo ir tokie dabar garsūs medikai kaip akademikas Vy-
tautas Jonas Sirvydis, profesoriai Balys Dainys, Giedrius 
Uždavinys, Vytautas Jonas Triponis ir kiti. Šiandien tarp 
mūsų jau nėra ne tik pirmojo paciento, bet ir ne vieno 
unikalioje operacijoje dalyvavusio mediko.

45-mečiui Lietuvoje skirto renginio metu sveikinimo 
žodžius sakė ir padėkų negailėjo premjeras Algirdas 
Butkevičius, sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė 
Vaidelienė, Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė  
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Dangutė Mikutienė, Nacionalinio transplantacijos biu-
ro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorė Asta 
Kubilienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
atstovė – Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Asta 
Kandratavičienė, taip pat ir laimingi, persodintų inkstų 
dėka gyvenantys žmonės.

Jų tądien buvo susirinkusi ne viena dešimtis. Ant 
daugelio krūtinių puikavosi kortelės, kurios liudijo, kad 
žmonės persodintų inkstų dėka gyvena 30, 22, 10 metų... 
Ne tik pirmojoje operacijoje dalyvavę medikai, bet ir tie 
gydytojai bei slaugytojos, kurie operuoja, gydo, prižiūri, 
slaugo tokius žmones dabar, vieningai tvirtino, kad tokie 
skaičiai įkvepia. Dešimtmečiais skaičiuojami metai, kuriais 
gali džiaugtis transplantuotieji – ir medikų, ir donorų ar-
timųjų, sutikusių paaukoti mirusių šeimos narių organus 
persodinimui, nuopelnas.

Salėje buvo ir tokių, kuriems inkstą dovanojo mama ar 
tėtis. Du tokie tėčiai – Voitiechas Deniušas, padovanojęs 
savo inkstą sūnui Igoriui, ir Algis Jurėnas, dovanojęs inkstą 

dukteriai Gretai, lipo ant scenos atsiimti jau tampančių 
tradicinėmis Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės 
padėkų ir Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ dėkingumo 
perlų – keramikinių kriauklių, viduje saugančių auksinius 
inkstukus. Jau keletą metų su tėvo inkstu gyvenantis Igoris 
pats augina sūnų. Penkiolikmetis Igorio sūnus tądien buvo 
kartu su tėčiu ir seneliu, bet ne Valdovų rūmų salėje.

Jaunuolis prisidėjo prie savanorių, padėjusių „Gyvas-
čiai“ Katedros aikštėje uždegti 1353 žvakutes visiems per  
45 metus Lietuvoje buvusiems donorams. Algio Jurėno 
dukra Greta studijuoja mediciną. Ji tokia „Gyvastyje“ – ne 
vienintelė. Keletas jaunuolių, kurie gyvena su dovanotu 

9
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Tokios operacijos nėra dažnos visame pasaulyje. Pavyz-
džiui, net keliasdešimt transplantacijos centrų turinti An-
glija gali pasigirti tik keletu centrų, galinčių atlikti tokias 
operacijas. Inksto ir kasos persodinimo operacijos atlie-
kamos tiems, kurie serga ne tik galutiniu inkstų funkcijos 
nepakankamumu, bet dar ir cukriniu diabetu. „Lietuvoje 
jau yra 15 žmonių, gyvenančių tokių unikalių operacijų 
dėka“, – sakė profesorius M.Miglinas. Jis pasakojo, kad 
tokie pacientai nustebino ir savo šeimos gydytojus – kasos 
persodinimas visiškai išgydė diabetą. O juk I-ojo tipo 
cukrinis diabetas laikomas neišgydoma liga. Deja, Lietu-
voje tokios transplantacijos neatliekamos sergantiesiems 
diabetu, kurių savi inkstai veikia. Neteko girdėti, kad ir 
kitose šalyse tokiu būdu būtų gydomi diabetikai – kasos 
persodinimo operacijos pernelyg sudėtingos.

Antroji Nomedos Marčėnaitės „sparnuotoji širdis“ buvo 
skirta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų 
vadovui profesoriui Renaldui Jurkevičiui. Ją Kauno klinikų 
atstovams – Nefrologijos klinikos vadovei profesorei Ingai 
Arūnei Bumblytei ir inkstų transplantacijų Kaune pradi-
ninkui profesoriui Vytautui Kuzminskiui įteikė Vilniaus 
vicemeras Valdas Benkunskas. Pasakodamas apie tai, kas prieš 
15 metų įkvėpė medikus pradėti inkstų persodinimo ope-
racijas ir Kaune, profesorius paminėjo žmones, gyvenančius 
transplantacijų dėka. Būtent jų gyvybingumas, gyvenimo 
džiaugsmas, ištvermė buvo geriausia paskata medikams.

„Klausausi padėkos žodžių medikams ir galvoju, kaip su-
laukti tokios padėkos galėtų paprastas žmogus, ‒ sakė Aidas 
Puklevičius. ‒ Dabar žinau – įsigyti donoro kortelę, padėti 
žmonėms gyventi net ir po savo mirties“, – kviesdamas Ka-
tedros aikštėje uždegti žvakutes donorams svarbų Lietuvos 
medicinos sukakčiai skirtą renginį baigė rašytojas.

Renginį rėmė  
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM,  
Vilniaus m. savivaldybė, UAB „Roche Lietuva“,  
UAB „Baxter Lithuania“, UAB „Dameda“  
ir visi skyrę 2 proc. nuo GPM ar kitaip parėmę  
Lietuvos asociaciją „Gyvastis“.

inkstu, medicinos studijas jau baigė ir patys padeda ser-
gantiesiems.

Visus sujaudino Irmos Juodienės, 15 metų gyvenančios 
su mamos inkstu, istorija. „Sakoma, kad svajoti reikia at-
sargiai, – sakė jauna moteris. ‒ Tačiau aš, matyt, svajojau 
neatsargiai.“ Irma papasakojo, kaip prieš 15 metų į ligoninę 
buvo atvežtas jos dvimetis sūnus. „Įsivaizduojate, jis manęs 
nepažino!“ – tų laikų išgyvenimų nepamiršta moteris. „Tada 
aš pasvajojau, kad man būtų leista paauginti sūnų bent iki  
7 metų – kad jis mane prisimintų. Šiandien jam – septynio-
lika“, – šie Irmos žodžiai ir pradžiugino, ir sugraudino salę.

Viena iš renginio vedėjų, 
menininkė Nomeda Marčė-
naitė, jau ne vienerius metus 
viešai kalbanti apie organų 
donorystę ir turinti donoro 
kortelę, sakė, kad tokios is-
torijos negali neįkvėpti, kad 
ji dar labiau jaučia donorystės 
idėjos skleidimo prasmę.

Menininkė su rašytoju 
Aidu Puklevičiumi ne tik 
vedė renginį. Jos sukurtos 
keramikinės skulptūrėlės – 
širdys, kurių vieną pusę puošė 
du inkstukai, o kitą – sparnai, 
buvo įteiktos Vilniaus ir Kauno transplantacijų centrams. 
Skulptūrėlę, skirtą Vilniaus universiteto ligoninės Santariš-
kių klinikų vadovui profesoriui Kęstučiui Strupui, įteikė 
Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Ją atsiėmę klinikų 
direktorė profesorė Danguolė Jankauskienė ir Nefrologijos 
centro vadovas profesorius Marius Miglinas pasidžiaugė 
ne tik tuo, kad turėjo puikius mokytojus – pirmąją trans-
plantaciją atlikusius gydytojus, bet ir pradėtomis naujovė-
mis – inksto persodinimo operacijomis iš nesuderinamų 
kraujo grupių, atliekamomis tada, kai inkstą dovanoja 
artimasis, bei sudėtingomis inksto ir kasos komplekso 
transplantacijomis.
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Šių metų lapkričio 14d. Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 
autostradoje Via Baltica esančiame viešbutyje tokiu pačiu 
pavadinimu organizavo konferenciją apie gydymo galimy-
bes pacientams, kuriems reikalinga pakaitinė inkstų terapija 
(hemodializė, peritoninė dializė arba inksto transplantacija), 
sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis, diabetu, inkstų 
vėžiu. Savo įžanginį žodį tarė ir pasveikino visus atvykusius 
„Kauno Gyvastis“ pirmininkė Irma Juodienė, taip pat Vy-
tautas Kuzminskis LSMU profesorius. Jis pasidžiaugė, kad 
šie 2015m. inkstų transplantacijai yra rekordiniai, nes iki 
lapkričio 14d. jau atliktos 96 transplantacijos, 7 iš jų buvo 
atliktos iš gyvo donoro. Viena iš priežasčių – pastebimas 
mažesnis artimųjų prieštaravimas. Nuo 2000–2015m. 
persodinti 346 inkstai žmonių grupėje nuo 31 iki 59m.

Pirmąjį pranešimą „Lėtinis inkstų nepakankamumas ir 
širdies kraujagyslių ligos“ skaitė vyr. rezidentė nefrologė 
Agnė Gryguc. Pirmiausia supažindino su trumpa inkstų 
pakaitinės terapijos istorija. Pirmasis hemodializės apa- 
ratas sukurtas 1943m. (W. Kolff). 1945m. sėkmingai 
gydyta 67 metų pacientė ir po 11val. hemodializės atgavo 
sąmonę po buvusios ureminės komos. Tuomet apara-
tas šalino tik toksinus. Pirmas pasaulyje ambulatorinis 
hemodializės centras (3 vietų) įsteigtas 1962 m. Sietle. 
Inkstai – organizmo „sanitarai“, išskiria galutinį skysčių 
perteklių ir medžiagų apykaitos produktus iš organiz-
mo: šlapalą, kreatininą, šlapimo rūgštį ir kt.). Inkstuose 
gaminami hormonai, kurie padeda palaikyti normalų 
kraujo spaudimą bei dalyvauja raudonųjų kraujo kūnelių 
gamyboje, taip jie užtikrina vidinę organizmo pusiausvyrą. 
Sutrikus inkstų funkcijai jie nepajėgia pašalinti skysčių 
pertekliaus iš organizmo, todėl apkraunama širdis, ji grei-
čiau pavargsta, nes turi pumpuoti didesnį kraujo kiekį, 
todėl didėja kraujospūdis. Dėl besikaupiančio skysčio 
organizme paburksta veidas, tinsta kojos, o dėl kenksmin-
gų medžiagų atsiranda šleikštulys, pykinimas, vėmimas, 
silpnumas, vargina viso kūno niežulys, miego sutrikimai. 
Rizika susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis didėja propor-
cingai inkstų nepakankamumo laipsniui. Rizika susirgti 
šia liga dializuojamiems pacientams 2 kartus didesnė 
nei bendroje populiacijoje. Rizikos veiksniai: padidėjęs 
kraujospūdis (labiausiai paplitęs), cholesterolio kiekis 
kraujyje (po inksto transplantacijos nustatomas apie 90% 
pacientų dėl imuninę sistemą slopinačių vaistų, diabeto 
ir kt.), kraujo krešumas, nutukimas ir fizinio aktyvumo 
stoka, gliukozės ir insulino apykaitos sutrikimai, rūkymas. 
Taip pat mažakraujystė (plačiai paplitusi tarp sergančių 
lėtine inkstų liga), kalcio ir fosforo apykaitos sutrikimai, 

Konferencija „Gydymo galimybės pacientams, kuriems reikalinga pakaitinė 
inkstų terapija (hemodializė, peritoninė dializė arba inksto transplantacija), 
sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis, diabetu, inkstų vėžiu“
Laima Švaronaitė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Vilniaus skyriaus narė

padidėjęs parathormono kiekis (jis sąlygoja arterijų kalci-
fikaciją), lėtinis uždegimas, neadekvati dializė. Taigi širdies 
ir kraujagyslių ligos daug dažnesnės tarp ligonių sergančių 
lėtiniu inkstų funkcijos nepakankamumu.

Kitas pranešimas buvo „Išeminė širdies liga – kas žinotina 
visuomenei“. Jį skaitė vyr.rezidentas nefrologas Regimantas 
Orda. Jis pirmiausia paprašė auditorijos ištiesti abi rankas ir 
po 10 kartų sugniaužti į kumščius ir atleisti. Taip vaizdžiai 
buvo pademonstruotas širdies darbas. Išeminė širdies liga –  
dažniausia mirties priežastis išsivysčiusiose šalyse. Angini-
nis skausmas apibūdinamas kaip spaudimo ar sunkumo 
jausmas už krūtinkaulio plintantis į kairę ranką, kaklą ar 
žandikaulį, kuris gali būti praeinantis (trunkantis keletą 
minučių) arba pastovus. Toks pacientas dar gali skųstis 
prakaitavimu, pykinimu, pilvo skausmu, dusuliu ar alpimu. 
Svarbi antrinė išeminių įvykių pasikartojimo prevencija, 
tai gyvenimo būdo ir mitybos pakeitimas, svorio mažini-
mas, arterinio kraujospūdžio, cukrinio diabeto kontrolė.  
Dar vienas pranešimas buvo „Smegenų kraujotakos sutriki-
mų diagnostika ir gydymas“, kurį skaitė vyr.rezidentė nef-
rologė Alicija Bartašiūnaitė. Insultas - ūminis lokalus galvos 
smegenų kraujotakos sutrikimas dėl staiga užsikimšusios/
plyšusios smegenis maitinančios kraujagyslės. Jį patiria 16%  
pasaulio gyventojų. Apie 90% insulto rizikos veiksnių galima 
koreguoti ir gydyti. Insultas būna hemoraginis – tai ūmus 
kraujavimas į smegenis, kuris prasideda plyšus smegenų 
kraujagyslei arba išeminis – kraujotakos sutrikimas smege-
nyse. Norint juos atskirti būtina galvos kompiuterinė tomo-
grafija. Insulto rizikos veiksniai: nekoreguojami – vyresnis 
amžius (sulaukus 50 m. rizika susirgti insultu padidėja net 
2 kartus), rasė, lytis (vyrai serga dažniau), paveldimumas. Ir 
koreguojami veiksniai: rūkymas (rizika tiesiogiai priklauso 
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nuo surūkomų cigarečių skaičiaus), arterinė hipertenzija 
(teisingai gydant rizika sumažėja 40 %), cukrinis diabetas, 
nesaikingas alkoholio vartojimas, daug cholesterolio turinčio 
maisto vartojimas, mažas fizinis aktyvumas, nutukimas.  
Mikroinsultas padidina insulto ir miokardo infarkto išsivys-
tymo riziką. Jis tarsi pranašas, kad būtina susirūpinti ir kuo 
greičiau nustačius galvos smegenų kraujotakos sutrikimo 
priežastį pradėti gydyti ir taikyti profilaktines priemones. 
Pagrindinė mikroinsulto priežastis, tai galvos smegenis 
maitinančių kraujagyslių aterosklerozė. Simptomai: vienos 
kūno pusės judesių silpnumas, jutimo sutrikimai, sutrikusi 
artikuliacija, praeinantis aklumas viena akimi, pusiausvyros 
sutrikimas, galvos svaigimas, abipusis judėjimo sutrikimas, 
dvejinimasis akyse iki 15 min. Gydymas ir profilaktika: 
sureguliuoti gyvenseną ir koreguoti visus, kuriuos galima 
insulto išsivystymo veiksnius. Kitas etapas – vaistų skystinan-
čių kraują skyrimas. Vienas labiausiai paplitusių – aspirinas. 
Trumpą pranešimą paskaitė Eurovaistinės atstovė Eglė 
Sakalauskaitė. Ji bent trumpam praskaidrino rimtą 
konferencijos nuotaiką, nes kiekvienam konferencijos 
dalyviui po kėde buvo dovanėlės – vitamino C tirpio-
sios tabletės. Šiuo metų laiku labai reikalingas dalykas. 
Dar vienas pranešimas buvo „Diabetinės retinopatijos bendry-
bės, gydymo naujovės“, jį skaitė rezidentė Gabrielė Vyčienė. 
Diabetinė retinopatija – tai cukrinio diabeto komplikacija, 
kurios metu dėl padidėjusios gliukozės koncentracijos krau-
jyje yra pažeidžiamos tinklainės kraujagyslės, jos užsikemša, 
joms trūkus į tinklainę išsilieja kraujas, tinklainė paburksta 
ir tai sukelia žymų matymo pablogėjimą. Išsivysčiusiose 
šalyse diabetinė retinopatija yra viena dažniausių aklumo 
priežasčių tarp darbingo amžiaus žmonių. Simptomai: su-
mažėjęs matymo aštrumas (sunku įžiūrėti žmonių veidus, 
skaityti, atsiranda juodos dėmės regėjimo lauke, iškraipomos 
tiesios linijos, spalvos atrodo blankios, lyg nuplautos, išblu-
kusios). Rizikos veiksniai: cukrinio diabeto trukmė, aukšta 
gliukozės ir cholesterolio koncentracija kraujyje, padidėjęs 
kraujospūdis ir kt. Taip pat rūkymas, širdies kraujagyslių ir 
inkstų ligos, nutukimas, mažakraujystė. Profilaktika: cukri-

nio diabeto kontrolė, reguliarus regėjimo tikrinimas. Taip 
pat svarbu gydyti aukštą kraujospūdį ir atsisakyti rūkymo. 
Kitas pranešimas „Inkstų vėžys. Paciento ir onkologo pokal-
bis“. Skaitė LSMU Chemoterapinės onkologijos vyresnioji 
gydytoja rezidentė Dainora Butkutė. Piktybiniai navikai – 
didelė ligų grupė, kuriai būdingas nekontroliuojamas ląstelių 
dauginimasis išstumiant ir naikinant aplinkinius audinius, 
plitimas į kitas organizmo vietas. Priežastis – ląstelės genetinės 
medžiagos pakitimas. Vėžys gali pažeisti bet kurį audinį ar or-
ganą. Inkstų vėžys nustatomas atsitiktinai dėl kitų priežasčių 
atliekant pilvo organų echoskopiją, kitais atvejais – atsiradus 
nusiskundimams. Simptomai: juosmens, šono skausmai, 
nuovargis, svorio mažėjimas, padidėjęs kraujo spaudimas, 
karščiavimas. Galiausiai užčiuopiamas darinys, kraujas, 
krešuliai šlapime. Rizika susirgti didėja esant didesniam nei  
40 m. amžiui, pikas 60–70 metų, taip pat didina riziką rū-
kymas, nutukimas, aukštas kraujospūdis, ilgalaikės dializės. 
Chirurginis gydymas – pagrindinis ir efektyviausias inkstų vė-
žio gydymo būdas. Daugiau informacijos www.inkstuvezys.lt 
Kitas pranešimas „Pakaitinės inkstų terapijos gydymo būdai –  
inkstų transplantacija, peritoninė dializė, hemodializė – ir jų 
įtaka smegenų insultui bei miokardo infarktui“. Pranešimą 
skaitė gydytoja rezidentė Giūla Mackina. Hemodializuoja-
mi pacientai 8–10 kartų dažniau serga insultu palyginus su 
bendra populiacija. Dažniausiai įvyksta hemoraginis insultas, 
kurį sukelia skysčių perteklius, padidėjęs kraujospūdis, kraujo 
krešėjimą slopinančių vaistų vartojimas hemodializės metu. 
Prieširdžių virpėjimas pasitaiko dažniau prie hemodializės nei 
peritoninės dializės. Miokardo infarktas – tai širdies raumens 
dalies pakenkimas ir žuvimas, kuris atsiranda dėl širdies krau-
jotakos pablogėjimo. Simptomai: pykinimas, prakaitavimas, 
spaudimo, gniaužimo, veržimo jausmas krūtinėje, skausmas 
už krūtinkaulio, dusulys, vėmimas, sąmonės netekimas. 
Rizikos veiksniai: tie patys, kaip ir jau skaitytuose prane-
šimuose. Lėtinės inkstų ligos – labai didelės rizikos grupė. 
Po inksto transplantacijos – trumpesnio donorinio inksto 
išgyvenamumo rizikos veiksnys. Hipertenzija pasireiškia 
80–90% pacientų. Peritoninė dializė mažiau kenkia širdžiai 
nei hemodializė. Transplantacija – mažesnė rizika sirgti sme-
genų ir širdies kraujagyslių ligomis. Ir paskutinį pranešimą, 
kuris buvo tarsi visų temų apibendrinimas paskaitė gydytoja 
rezidentė Renata Dubovskaja. Taigi pasisėmę naudingų žinių 
dalyvavome vakaro programoje, kurios metu galėjome atsi-
palaiduoti, pabendrauti su draugais ir tiesiog smagiai praleisti 
laiką. Buvo labai naudinga diena, nes buvo galima sužinoti 
kažką naujo, pasikartoti tai, kas jau buvo žinoma, susitikti 
seniai matytus draugus ir pažįstamus bei smagiai pabūti.

Konferenciją rėmė
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, 
Klaipėdos m. savivaldybė, 
 „Novartis“ atstovybė Lietuvoje  
ir visi skyrę 2 proc. nuo GPM ar kitaip  
parėmę Lietuvos asociaciją „Gyvastis“.
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Lapkričio 6-ąją vyko jau tradiciniu tapęs renginys, skirtas Lietu-
vos kraujo donorams. Renginio metu 32-iems iš jų buvo suteiktas 
Garbės donoro vardas. Šis vardas suteikiamas donorui, ne mažiau 
kaip 40 kartų nemokamai davusiam kraujo ar 200 kartų – plazmos 
ir ne mažiau kaip 10 metų aktyviai dalyvaujančiam nemokamos 
donorystės veikloje.  

Daugeliui Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ atstovaujamų sergančių-
jų sunkiomis ligomis ne kartą buvo atliktas kraujo perpylimas. Tais 
laikais, kai nebuvo raudonųjų kraujo kūnelių gamybą skatinančių 
vaistų, kraujas tokiems žmonėms buvo perpilamas tiesiog „kibirais“. 
Kraujo donorai - paprastai turi ir donoro kortelę. Esame be galo 
dėkingi šiems žmonėms ir tiems, kurie atsidavusiai dirba kilnų, bet 
sunkų darbą kas dieną skatindami kraujo donorystę Lietuvoje. 

Marijampolės savivaldybės pagrindinių mokyklų ir progim-
nazijų mokiniai spalio 14 d. organizuotame konkurse „Dova-
nokime viltį gyventi“ varžėsi žiniomis apie organų donorystę. 
Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos aktų salėje 
surengtas konkursas skirtas Tarptautinei organų donorystės 
ir Europos organų transplantacijos dienai paminėti. 

Konkursą, propaguojantį donorystės naudą, organizavo 
Marijampolės savivaldybės administracija, Marijampolės 
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Lietuvos aso-
ciacijos „Gyvastis“ Marijampolės skyrius.

Septynios skirtingų mokyklų komandos po penkis narius 
turėjo pademonstruoti komandos meninį prisistatymą, tei-
singai atsakyti į ekrane pateikto testo klausimus ir dalyvauti 
protų mūšyje. Vėliau į varžytuves buvo įjungti ir komandų 
sirgaliai. Moksleivių žinias vertino komisija. Į komisiją 
buvo pakviestas ir Marijampolės savivaldybės tarybos narys 
Kostas Kynas, kuris prieš 10 metų pats tapo kaulų čiulpų 
donoru ir išgelbėjo Monikos iš Šilalės gyvybę. Renginyje 
dalyvavo Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas 
Povilas Isoda, kurį galima vadinti kraujo donoru vetera-
nu. Čia pat salėje, nepasibaigus konkursui, jis užpildė ir 
prašymą gauti donoro kortelę.

Konkurso pradžioje Nacionalinio transplantacijos biuro 
Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Renata 
Bruzgienė trumpai pristatė dabartinę šalies situaciją, kad 
yra išduota 21,6 tūkstančio donoro kortelių. 56,6 proc. 
kortelių turi jauni žmonės (18–30 metų). R. Bruzgienė 
labai pasidžiaugė, kad Marijampolėje organų donoryste 
domisi jauni žmonės ir tokia įdomia forma –dalyvauja 
konkurse. 

Konkurso klausimų testą ir protų mūšį vedė Lietuvos 
asociacijos „Gyvastis“ Marijampolės skyriaus projektų 
koordinatorė Ilona Masaitienė.

Komisijai suskaičiavus galutinius rezultatus, paaiškėjo, 
kad geriausia buvo Marijampolės „Ryto“ pagrindinės 
mokyklos komanda „Pulsuojanti viltis“, antroji – Marijam-
polės Jono Totoraičio progimnazijos komanda „Pro vita“, 
o trečioje vietoje liko Marijampolės Rimanto Stankevi-
čiaus pagrindinės mokyklos komanda „Šansas gyventi“. 
Pirmosios vietos nugalėtojams konkurso organizatoriai 
skyrė dovaną – vizitą į boulingo klubą, antrajai – daža- 
svydžio pramogą, o trečiajai – apsilankymą Marijampolės 
baseine. Tarp sirgalių aktyviausi buvo Marijampolės Jono 
Totoraičio progimnazijos komandos palaikytojai.

Marijampolės mokiniai varžėsi konkurse apie organų donorystę

Kraujo donorai – gyvybės sergėtojai
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ačiū, kad MuMs rašote

Kvietė ridenti rutulius, o ne butelius
„Ridenk rutulius, o ne butelius“ ‒ 

tokiu skambiu šūkiu Antano Maka-
revičiaus labdaros ir paramos fondas, 
Kauno petankės klubas „Boules.lt“ ir 
Kauno Tauro LIONS klubas pakvietė 
negalią turinčius žmones, jaunimą, 
šeimas į Petankės MIX’2015 turnyrą, 
vykusį Raudondvario pilies parke 
(Kauno r.).

Tikslas – atkreipti dėmesį į 
socialiai pažeidžiamas grupes
„Fondas jau keletą metų vykdo 

įvairius socialinius projektus, atkrei-
piančius dėmesį į labiausiai socialiai 
pažeidžiamas grupes. Šiais metais 
iniciatyva gimė norint paskatinti 
aktyviai leisti laisvalaikį, stabdyti 
alkoholio, tabako, narkotinių me-
džiagų vartojimą. Džiaugiuosi, kad 
kartu su socialiniais partneriais pa-
rodėme, kaip smagiai, aktyviai ir 
blaiviai galima praleisti laisvalaikį“, –  
kalbėjo fondo steigėjas Antanas Ma-
karevičius, paaiškinęs, kad turnyro 
pavadinimas „Ridenk rutulius, o ne 
butelius“ – ne atsitiktinis.

Ne pirmą kartą „MIX“ turnyre 
dalyvaujantys negalią turintys žmonės 
jautėsi drąsiau. Dauguma tikino, kad 
laukia šio renginio, kuriame gali susi-
tikti ir pabendrauti su seniai matytais 
draugais, susirasti naujų. Užvaldyti 
azarto, noro laimėti dalyviai sėkmę 
palydėdavo audringomis ovacijomis 
ir šūksniais, palaikė vieni kitus.

„MIX“ turnyras suvienijo sveikuo-
sius ir turinčiuosius negalią, vaikus ir 
suaugusiuosius. Ne paslaptis, kad svei-
kieji kartais varžosi žmonių su negalia, 
nežino, kaip su jais bendrauti. Smagu, 
kad turnyre puikiai jautėsi ir intelekto 
sutrikimų turintys jaunuoliai. Visus 
vienijo bendras tikslas – nugalėti.

Turnyro organizatoriai įsitikino – 
smagus žaidimas puikiai mažina soci-
alinę atskirtį, skatina bendradarbiauti, 
padeda sveikajai visuomenei geriau 
pažinti ir suprasti žmones su negalia.

Turnyre – parolimpinių  
žaidynių nugalėtojai
Turnyre dalyvavo Europos bei pasau-

lio parolimpinių žaidynių nugalėtojai ir 
prizininkai. Pavyzdžiui, Irma Juodienė, 
sporto žaidynėse Zagrebe (Kroatija) 
laimėjo sidabro medalį mini maratono 
rungtyje, o Alfredas Šimas, turintis 
intelekto sutrikimų, su džiaugsmu 

demonstravo net keletą medalių, par-
sivežtų iš nesenai vykusių Pasaulio spe-
cialios olimpiados vasaros žaidynių Los 
Andžele. Petankės MIX’2015 turnyre 
dalyvavo dar vienas medalininkas –  
14-metis Saulius Šatinskas. Saulius lie-
pos pradžioje Nyderlanduose vykusio- 
se 11-osiose žmonių su fizine negalia pa-
saulio jaunimo žaidynėse IWAS 2015, 
plaukimo rungtyse pagerino Lietuvos 
rekordą ir pelnė du aukso medalius. Už 
Lietuvos vardo garsinimą ir nuopelnus 
sportui, už parodytą valią ir ryžtą sie-
kiant pergalių, sportininką apdovanojo 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Taurė aktyviausiai komandai
Apdovanojimų metu visi pasipuošė 

medaliais, o prizines vietas laimėjusios 
komandos gavo nugalėtojų taures. 
Moterų komanda, surinkusi mažiau-
siai taškų, gavo paguodos taurę.

Antano Makarevičiaus fondo taurė, 
skirta aktyviausiai neįgaliųjų organiza-
cijai, atiteko draugijos „Kauno Gyvas-
tis“ komandai. Draugijos pirmininkė 
Irma Juodienė sakė, kad tokie renginiai 
labai svarbūs žmonėms, turintiems 
negalią. Petankė skirta visiems, norin-
tiems linksmai ir įdomiai leisti laiką, 
nes fizinės galimybės čia nėra tokios 
svarbios kaip kituose aktyviuose žaidi-
muose ar sporto rungtyse. „Pabandy-
kite ir jūs“, – prisijungti prie liberalaus 
žaidimo mėgėjų kviečia Irma.
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Donorystės procesas Vidurio Lietuvoje: 
kaip aktyvinti procesą?
Nacionalinio transplantacijos biuro informacija

Kauno miesto savivaldybėje vyko jau 
ketvirtasis Nacionalinio transplantaci-
jos biuro prie SAM (toliau – Biuras) 
organizuotas susitikimas su regionų 
ligoninių vyr. gydytojais, reanima-
cijos skyrių vadovais ir savivaldybių 
administracijos atstovais. Susitikimų 
tikslas – aptarti donorystės plėtros ga-
limybes ir trukdžius Vidurio Lietuvos 
ligoninėse.

Rugsėjo 30 d. vykusiame susitikime 
dalyvavo Vidurio Lietuvos regiono 
gydymo įstaigų vadovai ir atstovai: 
Jonavos, Jurbarko, Kaišiadorių, 
Kauno klinikinės, Kėdainių, Šakių 
ligoninių ir Kauno miesto bei Šakių 
rajono savivaldybių administracijos 
atstovai. 

Kadangi ligoninės darbas priklauso 
nuo vadovybės požiūrio, tikimasi, kad 
vadovų dėmesys donorystės procesui 
turės teigiamos įtakos donorystės 
plėtrai.

„Donorystės pasiekimai, plėtros 
galimybės ir trukdžiai Vidurio krašto 
ligoninėse“ – taip pavadintą prane-
šimą perskaitė Biuro direktorė Asta 
Kubilienė. Ji pristatė problemas, 
susijusias su donoryste ir transplan-
tacija Lietuvoje, pateikė aktualią 
statistiką, apžvelgė Vidurio Lietuvos 
ligoninių dalyvavimą donorystės 
procese.

Šį susitikimą pradėjo Kauno kraš-
to nefrologinių ligonių draugijos 

„Kauno Gyvastis“ pirmininkė Irma 
Juodienė, recipientai Mindaugas 
ir Ramūnas. Jų papasakotos as-
meninės istorijos – kaip žmogaus 
gyvenimas pasikeičia po trans-
plantacijos, dėkingumas donorų 
artimiesiems ir padėka gydytojams –  
tai didelis paskatinimas gydytojams 
dirbti, nes įprastai recipientų (lau-
kiančiųjų transplantacijos) gydytojai 
reanimatologai nemato, nes šie paci-
entai gydomi kitose ligoninėse.

Mažuose miesteliuose apie organų donorystę
Kiekvienais metais spalio antrą šeštadienį švenčiama tarptau-

tinė Organų donorystės ir transplantacijos diena. Spalio 16 d. 
Skaudvilės (Tauragės r.) bendruomenė pakvietė paminėti 
šią dieną renginiu „Dovanokime viltį gyventi“. Prisidėti prie 
švietėjiško renginio pakvietė Lietuvos asociaciją „Gyvastis“, 
Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialo komandą.

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ tarybos narė Aušra De-
gutytė skaitė paskaitą apie organų donorystę, suteikdama 
žinių miestelio gyventojams apie organų donorystės svarbą, 
organų parinkimą, jų atitikimą recipientui bei artimųjų 
(ne)supratingumą. Kartu su ja atvykęs Majeris Milevičius 
susirinkusiems papasakojo, kaip jautėsi, kai trejus metus 
jam teko iškęsti dializės procedūras. Ir kaip jaučiasi dabar, 
pastaruosius 14-a metų, kai jam atlikta donoro inksto 
transplantacija.

Visus klausytojus Rūta Ramanauskienė supažindino ir 
su kraujo donoryste, neatlygintinos donorystės skatinimu 
bei didėjančiu kraujo komponentų poreikiu ligoninėse. 
Drąsiausi ir sveikiausi skaudviliškiai noriai dovanojo kraujo.  

Nuoširdi padėka kraujo donorams bei raginimo žodžiai 
abejojantiems skambėjo iš bardo Arūno Raudoniaus 
lūpų. Šiltas, neieškantis žodžio kišenėje, iki širdies gelmių 
sujaudinantis solistas prieš savo pasirodymą nesudvejojęs 
neatlygintinai dovanojo kraujo.
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Atidaryta moderni Trakų  
medicinos centro dializės klinika
Elona Rutkauskienė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Vilniaus skyriaus narė

Rugsėjo 28 d. įvyko modernios Tra-
kų medicinos centro dializės klinikos 
atidarymas, esančios Vytauto g. 19–35.  
Klinikos vadovai maloniai sutiko gau- 
sų svečių būrį. Apie Trakų medicinos 
centro įkūrimo idėją ir veiklos proce-
są papasakojo Vygantas Kazlauskas, 
vienas iš savininkų. Pasveikinti atvyko 
Seimo Sveikatos reikalų komiteto 
pirmininkė Dangutė Mikutienė, kuri 

nuoširdžiai pasi-
džiaugė ir palinkėjo 
sėkmės darbuose. 
Taip pat sėkmės 
palinkėjo ir profe-
sorius Marius Mi-
glinas, Nefrologi-
jos centro vadovas. 
Nepaprastai gražią 
kalbą pasakė Trakų 
medicinos centro 
direktorė Ramunė 

Grigienė ir kartu su Lietuvos asociaci-
jos „Gyvastis“ prezidente Ugne Šakū-
niene perkirpo juostelę.  Monsinjoras 
emeritas Vytautas Pranciškus Rūkas 
pašventino Medicinos centrą. Vadovai 
ir centro darbuotojai pakvietė pasi-
žvalgyti po kliniką, parodė modernią 
vokišką hemodializės įrangą. 

Medicinos konsultantė Dangira Ge-
čaitė pristatė modernų kūno sudėties 

analizatorių ir praktiškai parodė kaip 
jis veikia. Analizatorius išmatuoja orga-
nizmo skysčių, riebalų, baltymų kiekį ir 
paskaičiuoja pagal maždaug tokio paties 
amžiaus, lyties, ūgio žmogų, kokie 
turėtų būti šie rodikliai. Kompiuterinė 
programa leidžia ir vizualiai įvertinti 
skysčių perteklių – tai itin svarbu dia-
lizuojamiems pacientams. „Gudrus“ 
aparatas parodo ir kokia atliktos dializės 
kokybė – koks šlapalo (ureos) pasiskirs-
tymas organizme. 

Trakų medicinos centre viskas labai 
modernu, šviesu ir labai jauku. Kiek- 
vienas pacientas turi savo asmeninę 
drabužių spintelę, yra TV, internetas, 
valgomasis, poilsio kambarys, dušas. 
Centre yra laboratorija ir vietoje 
atliekami įvairūs tyrimai. Pacientai į 
hemodializę ir iš jos vežiojami. 

Žinoma, norėtųsi, kad mažiau žmo-
nių sirgtų sunkiomis inkstų ligomis, 
kad būtų atlikta daugiau transplan-
tacijų, dažniau taikoma peritoninė 
dializė, tačiau, nepaisant šių norų, vi-
sada bus žmonių, kuriems reikalingos 
nuolatinės hemodializės procedūros. 
Todėl galimybė atlikti šias procedūras 
kuo arčiau namų, labai palengvina 
pacientų dalią. 

Pastaruoju metu labai daug kalba-
ma apie žaliavalgystę, vegetarizmą ir 
badavimo stebuklus, kurie neva išgy-
do žmogų nuo visų, net baisiausių, 
ligų. Na, o aš šį „stebuklingą“ metodą 
išbandžiau jau prieš 24 metus. Tuo 
metu man buvo 19 metų ir buvo 
nustatyta paskutinė inkstų nepa-
kankamumo stadija. Buvau pradėta 
ruošti dializėms. Buvo labai baisu ir 
niekaip negalėjau su tuo susitaikyti. 
Tada atsirado žmonės, kurie patarė 
badauti, išsivalyti organizmą, po to 
gerti žalius kokteilius, tapti vegetare. 
Po visų šių pokyčių turėjau būti sveika 
kaip ridikas. Taigi ėmiausi „žygių“. 
Badavau 5 dienas, po to gėriau kopūs-
tų, salierų, petražolių sultis, valgiau 
daigintus kviečius, džiovintas slyvas, 

vyšnias ir kitus be galo daug kalio 
turinčius produktus. Taip patarė iki 
šiol sveiką mitybą propaguojantys ir 
Lietuvoje gerai žinomi sveikuoliai. 
Kažkokiu stebuklingu būdu taip 
„pratempiau“ tris mėnesius. Į ligo-
ninę patekau jau vos gyva ne tik dėl 
to, kad nepaėjau, bet ir rankas buvo 
sunku pajudinti. Hemoglobinas buvo 
40. Skubiai pradėtos daryti dializės. 
Visa tai prisimenu tarsi per rūką... 
Pusės metų prireikė, kad atsigaučiau 
ir būtų galima persodinti tėčio inkstą. 
Laimei, operacija puikiai pavyko ir su 
tėčio inkstuku pragyvenau 22,5 metų. 
Na, o šiais metais man atlikta antroji 
inksto transplantacija. Taigi už gyve-
nimą esu dėkinga medikams, tėveliui, 
donoro šeimai, Dievui ir likimui.

Sveika mityba ne visuomet pasiteisina
Gitana Žydelienė, KKNLD „Kauno Gyvastis“ narė



17 NefroINfo

Nuolatos keičiasi kompensuojamų-
jų vaistų įkainiai, kinta įvairių proce-
dūrų apmokėjimų tvarka, priemonių 
sveikatai pagerinti įsigijimo išlai-
dų kainos… Sunkoka sergančiajam 
tame susigaudyti pačiam. Klaipėdos 
skyrius nusprendė vieną iš savaran-
kiško gyvenimo įgūdžių ugdymo pa-
mokėlių pravesti Jūrininkų ligoninės 
salėje, kad ir nefrologijos skyriuje besi-
gydantys ligoniai ir mūsų „Gyvasties“ 
nariai galėtų gauti naujausią informa-
ciją iš Klaipėdos teritorinės ligonių 
kasos atstovų. Tam tikslui spalio 1 d. 
pakvietėme du vyr. medicinos eks-
pertus, kurie buvo tiesiog „užgriūti“ 
aibės klausimų, kai kuriuos žmonės 
ruošė iš anksto,  kiti kilo bendravimo 
metu. Išsakyti ir priekaištai, nusis-
kundimai. Medicinos ekspertai prašė 
visada Ligonių kasoms bet kokias  
pretenzijas pateikti raštiškai, nes tai 
būtų pretekstas pradėti patikrinimą. 
Skundai žodine išraiška liks tik šiame 
pokalbyje ir tolesnio nagrinėjimo 
nebus. Klysti gali visi, taip pat ir 

Klaipėdos skyrius rudeniui įpusėjus
Rima Petrolienė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Klaipėdos skyriaus narė
Nuotrauka Olego Karavaicevo

medikai, todėl buvome kviečiami 
aiškintis šiuos klausimus drauge. 
Daug naujovių sužinojome šiame 
susitikime, o kad jos nebūtų greitai 
pamirštos visi gavome VLK išleistas 
knygeles, kuriose glaustai ir grafiškai 
pavaizduota mums reikiama informa-
cija. Likusias vėliau išdalinome tiems, 
kurie negalėjo atvykti. Klaipėdos 
teritorinės ligonių kasos vyr.specia-
listai priminė konsultacijos telefonų 
numerius ir paragino kreiptis į juos 
dar prieš einant į gydymo įstaigas, 
kad iš anksto turėdami  informacijos 
išvengtume nereikalingų konfliktų. 

Išsiskyrėme vieni kitiems linkėdami 
tolerancijos ir sveikatos.

Kiekvienais metais spalio antrąjį 
šeštadienį minima Pasaulinė organų do-
norystės ir transplantacijos diena. Norė-
dami prisiminti ir padėkoti donorams, 
Klaipėdos skyrius užpirko Šv. Mišias  
Šv.Juozapo Darbininko bažnyčioje. 
Rimtyje pasimeldėme už tuos, kurių 
dėka mūsų gyvenimas ženkliai pagerė-
jo ar net buvo išgelbėtos gyvybės.

Dalies iš projekto, dalies iš mūsų 
lėšų per BTV televiziją buvo de-
monstruojami klipai agituojantys už 
organų donorystę.

Rašau, Mama, laišką,
Vis dar rašau...  bet jau nesapnuoju...
Ir tyliai, kažkodėl, Tavo vardą 

atprantu kartot,
Tik laukiu...o gal net nebelaukiu!
Ir būnu viena, būnu liūdna.
Dienas iki vasaros pirštais skaičiuoju,
Juk netikiu, kad susitiksim,
Netikiu, kad paglostysi man plaukus,
Ir tavo akis iš arti pamatysiu.
Nebetikiu..ir būnu viena,
Ir vis dar rašau Tau, Mama,
Tuos ilgus ir liūdnus laiškus,
Kurie pasiliks manyje...

Laiškas mamai
Nijolė Juršienė, KKNLD  
„Kauno Gyvastis“ narė

Prieš 26 metus netekau savo paties 
brangiausio žmogaus, mamos. Tą 
nuostabią, mylinčią ir mylimą moterį 
pakirto baisi inkstų liga, policistozė. Šia 
liga ir pati sergu jau 19 metų. Aš esu 
dėkinga tobulėjančiai medicinai, kurios 
dėka galiu džiaugtis gyvenimu. Mano 
mama šios galimybės neturėjo...  Būna 
dienų visokių: labai alinančių ir ilgų, 
tačiau ir labai nuostabių bei šviesių. 
Kai sergi ir neturi pasirinkimo, pradedi 
kovoti su daugybe iškilusių klausimų, 
pavyzdžiui: kas manęs laukia kitą dieną, 
ir ar ta diena manęs vis dar laukia? Kai 
buvau beprarandanti viltį, kad man dar 
gali pavykti sulaukti šviesesnės dienos, 
sulaukiau savo nuostabaus anūko, o 
po poros mėnesių gavau naują, sveiką 
inkstą. Po kiek laiko sėdžiu ir galvoju, 
gal tikrai žmogus turi kelis gyvenimus, 
nes bent jau aš gyvenu antrą kartą. 

Žvelkime į gyvenimą kaip išbandy-
mą, kurį praėję gauname daug gero 
ir su kaupu! Su artėjančiom šventėm 
sveikinu „gyvastiečius“ ir visus gy-
dytojus – nefrologus. Sveikatos ir 
ištvermės Jums.
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Suvalkiečiai keliauti nesustoja
Ilona Masaitienė, Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis“ Marijampolės skyriaus projektų koordinatorė

Vieną šiltą ir saulėtą spalio mėne-
sio antradienį Suvalkijos „Gyvasties“ 
nariai tęsdamai savo kelionių mara-
toną vyko pasigrožėti auksaspalviu 
rudeniu. Keliavome į Pažaislio vie-
nuolyną ir vienintelį Lietuvoje ka-
dagių slėnį. Visai netoli prie Kauno 
marių, ant Pažaislio kalvos, įsikūręs 
vienas puikiausių brandžiojo baro-
ko architektūros šedevrų, Pažaislio 
bažnyčios ir vienuolyno ansamblis. 
Šventovę Kauno pakraštyje, tuo 
metu atokiame miške, XVII a. vie-
nuoliams kamalduliams pastatydino 

Vieną saulėtą rugsėjo sekmadienį 
nusprendėme aplankyti Anykščius –  
rašytojo J. Biliūno tėviškę.  Grupė 
kauniečių, „ Kauno Gyvasties“ narių, 
išsinuomoję  jaukų autobusą, nuo 
Kauno pilies patraukėme Anykščių 

link. Diena buvo išties įspū-
dinga: šiltas, gaivus oras, 
džiaugsmingai nusiteikę 

keliautojai, šilti pa-
šnekesiai autobuse. 
Pirmoji mūsų sto-
telė buvo didingasis 
Lajų takas, įsikūręs 

šalia Puntuko akmens. 

Ekskursija į Anykščius
Ingrida Lisinskienė, KKNLD „Kauno Gyvastis“ narė

Visi lipome į jį lydimi 
gido, išklausėme pas-
kaitos apie Lietuvos 
žymiausius medžius 
bei jų mitologines 
savybes, vėliau paki-
lome ir į 36 m. aukš-
čio apžvalgos bokštą. 
Nuo bokšto atsivėrė gražus vaizdas: 
upės slėniai, apaugę miškais, didingoji 
Anykščių bažnyčia ir laukai. Tiesą 
sakant, dauguma bijojo nusileisti nuo 
apžvalgos bokšto, – atrodė tuoj pasida-
rys negera, ar apsvaigs galva. Lipome 
užsimerkę draugui į parankę įsikibę, 

bet visi sėkmingai at-
sidūrėme ant žemės. 

A n t r o j i  m ū s ų 
ekskursijos stotelė 
buvo Angelų muzie-
jus. Jame aplankėme 
įspūdingą Angelų 
ekspoziciją, vėliau 
aplankėme Arklių 
muziejų. Gido lydi-
mi ne tik apžiūrėjo-
me ekspozicijas, bet 
ir gyvai bendravome 
su kalviu, audėja, 

verpėja, keramikos dirbinių gamin-
toju. Šios profesijos vis dar populia-
rios, nes jos atspindi mūsų tautinę 
sąmonę, papročius. Daugelis iš mūsų 
dar vaikystėje bėgiojome kaimo 
rasotose pievose, užaugome šalia 
močiučių verpimo ratelio ar audimo 
staklių. Visa tai, kas eksponuojama 
muziejuje, – mūsų praeitis, kurią 
branginame. 

O linksmiausia kelionės dalis – ka-
ruselių kalneliai, vadinamosios „va-
saros rogutės“, į kurias susėsti išdrįso 
tik patys drąsiausi. 

Sekmadienis pralėkė akimirksniu: 
daug pamatėme ir išgirdome, daug 
įspūdžių patyrėme. Smagu, kad 
„Kauno Gyvasties“ nariai tiek daug 
keliauja, neužsidaro savo kambarėlyje 
užklupus ligai, kad ta drąsa užkrečia 
kitus. 
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Mano gyvenimo istorija
Akvilė Juškauskaitė, 12 m., Alytaus visuomeninės organizacijos „Dalia“ narė

2003 metų kovo 11 dieną, aš iš-
vydau šį margą ir nuostabų pasaulį. 
Buvau sveika, guvi mergytė. Kai man 
buvo 1 mėnuo aš susirgau bronchitu, 
bet sėkmingai pasveikau. Po 8 mė-
nesių liga pasikartojo ir teko gulėti 
Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje. 
Išgydžius bronchitą buvo pastebėta, 
kad sutrikusi inkstų funkcija, todėl 
teko vykti į Vilniaus Santariškių 
ligoninę. Ten dėka mūsų gydytojos 
Augustinos Jankauskienės buvo pa-
tvirtinta mano liga – lėtinis inkstų 
funkcijos nepakankamumas. Su šia 
liga aš išgyvenau lygiai 10 metų. 
Mano gydytoja darė viską, kad  tik aš  
jausčiausi kuo geriau. Bet liga progre-
savo ir 2013 m. rugpjūčio 1d. man 
buvo atliekama pirmoji hemodializė 
per veninį kateterį. 

Visa tai aš ištvėriau nors ir buvo 
be galo sunku išgulėti prijungtai prie 
aparatų 4 valandas, ir taip  kas antrą 
dieną. Pirmoji hemodializė buvo 
atliekama Santariškių  ligoninėje, 
vėliau jas atlikinėjo Alytuje ,,Diave-
rum“ hemodializės centre. Personalas 
ten be galo nuostabus, mane ten labai 
pamilo ir aš juos labai pamilau. Rytais 

eidavau į mokyklą, o po pamokų 
vykdavau į hemodializę. Tai mane 
vargino. 

Ir štai vieną dieną man bedarant 
dializę, netikėtai paskambino mama 
ir pasakė, kad atsirado donoras ir mes 
turime vykti į Kauno klinikas. Aš 
labai apsidžiaugiau, kad pagaliau aš 
ištrūksiu iš dializių ir galėsiu gyvent 
normalų pilnavertį gyvenimą, nors 
širdelėje buvo gaila mano donoro 
artimųjų, juk jie neteko brangaus 
žmogaus, bet kartu ir išgelbėjo mano 
gyvybę. Nors aš ir nežinau, kas tie 
žmonės, aš esu labai dėkinga ir liksiu 

dėkinga visą savo gyvenimą. Atlikus 
begalę tyrimų buvo nuspręsta, kad 
inkstas man tinka ir galima daryt 
persodinimo operaciją. Operacija 
buvo atlikta 2013m. spalio 1d. Nuo 
inksto persodinimo operacijos aš 
dabar švenčiu du gimtadienius, 
mama visada iškepa tortą ir mes visa 
šeima švenčiame. Per Vėlines aš prie  
Šv. Marijos uždegu žvakelę ir pasimel-
džiu už savo donorą. 

Po operacijos jau praėjo 2 metai, 
aš jaučiuosi puikiai, einu į mokyklą, 
žaidžiu su bendraamžiais, džiaugiuosi 
gyvenimu ir esu be galo dėkinga, 
kad yra žmonių, kurie paaukoja savo 
organus, jog išgelbėtų kitų žmonių 
gyvybę. Tariu didelį AČIŪ!!

Taip pat noriu padėkoti Augustinai 
Jankauskienei, Alytaus „Diaverum“ 
kolektyvui, Kauno klinikų gydyto-
jui M. Jievaltui, kuris atliko man 
inksto persodinimo operaciją, Viltei 
Aleksynienei ir visam Kauno klinikų 
personalui. Dabartinei mano gydy-
tojai Renatai Mitkienei, nuoširdus 
AČIŪ už begalinį rūpestį. Man net 
kartais atrodo, kad ji manimi rū-
pinasi ir gydo kaip savo dukrą, esu 
jai be galo dėkinga. Taip pat dėkoju 
visiems kitiems Kauno nefrologams 
bei reanimacijos skyriaus personalui. 
AČIŪ visiems padėjusiems, kai man 
buvo sunku!

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
kancleris Kristupas Žygimantas 
Pacas. Pažaislio bažnyčiai buvo 
suteiktas Švč. Mergelės Marijos 
Apsilankymo titulas. Bažnyčioje 
yra nežinomo autoriaus tapytas ka-
maldulių Dievo Motinos paveikslas, 
dvelkiantis ramybe ir meile. Vėlesniu 
laikotarpiu, pasak gidės, vienuolyną 
nusiaubė Napoleono armija, buvo 
įkurdinta vokiečių kariuomenės 
ligoninė, turistų bazė, psichiatrijos 
ligoninė, Čiurlionio muziejaus 
filialas. Šiandien čia šeimininkauja  
Šv. Kazimiero kongregacijos seserys, 
jos siekia atgaivinti ir pratęsti Dievo 
garbinimo tradicijas. Su viena iš se-
serų pabendravę, išklausę jos įdomų 
pasakojimą ėjome pasigrožėti rude-

niškomis spalvomis pasipuošusiais 
medžiais. Pakvailioję, pasimėtę la-
pais vykome į kitą lankytiną vietą –  
kadagių slėnį. Tai unikalus gamtos 
draustinis. Čia ištisas slėnis apaugęs 
kadagiais. Kadagiai čia auga apie 
90 metų. Einant pažintiniu pėsčių-
jų taku, kurio ilgis 1,3 km, beje, 
takas pritaikytas ir neįgaliesiems, 
grožėjomės įspūdingu vaizdu. Nuo 
skardžio matyti Nemuno kilpa, 
šlaitas su prasigraužusių vandens 
srautų suformuotomis griovomis, 
pelkėti pradėjęs slėnis ir augalai, 
kurių daugelis yra saugomi. Links-
mai ir turiningai praleidę laiką, 
pabuvę gamtoje, pasigrožėję auk-
saspalviu rudeniu pavakary grįžome  
į namus.
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Donorų atminimui Vilniaus Katedros aikštėje 
liepsnojo žvakelės

Katedros aikštėje liepsnojusi širdis – nuoširdi padėka 
visiems donorams, jų artimiesiems – dėka jų šimtai 
žmonių gali gyventi.

Visų Šventųjų dienos ir Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) 
dienos išvakarėse spalio 30-ąją, penktadienį, pačiame 
Vilniaus centre suliepsnojo lygiai 1353 žvakutės: tiek, kiek 
Lietuvoje gyvų ir mirusių donorų, kurių dovanoti organai 
išgelbėjo daugiau nei tūkstančio sunkių ligonių gyvybę.

Šią prasmingą žvakučių įžiebimo akciją jau antri metai 
iš eilės inicijuoja Lietuvos asociacija „Gyvastis“. Akcija 
skirta kasmet spalio mėnesį minimai Pasaulio ir Europos 
organų donorystės ir transplantacijos dienai.

Per daugiau nei 40 metų Lietuvoje buvo 297 gyvieji 
donorai, dovanoję vieną inkstą ar dalį kepenų šeimos na- 
riams, ir 1056 mirę donorai. Šia proga asociacija „Gyvas-
tis“ siekia ne tik atkreipti visuomenės dėmesį į itin aktualią 
organų donorystės problemą, bet ir pagerbti kiekvieno – 
gyvo ar mirusio – donoro atminimą.


