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Širdies transplantacijos 
30-metis Lietuvoje - 2 psl.

Lėtinis inkstų nepakankamumas 
ir mityba - 4 psl.

Nėštumas po transplantacijos:  
10 dažniausiai užduodamų 
klausimų - 5 psl.
Apsinuodijimai grybais - 6 psl.

Renginiai – 8 psl.
Ačiū, kad mums rašote – 16 psl.w
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Širdies transplantacijos 30-metis Lietuvoje
AušrA Degutytė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ prezidentė

rugsėjį sukako 30 metų nuo ypač 
reikšmingo ne tik šalies medikams, 
bet ir visiems Lietuvos žmonėms 
įvykio – pirmosios ne tik mūsų, 
bet ir Baltijos šalyse, atliktos širdies 
transplantacijos. Organų persodini-
mo operacijas atliekantys medikai 
įsitikinę, kad tai buvo ir yra milži-
niškas širdies chirurgijos pasiekimas 
Lietuvoje, ir iki šiol yra dėkingi savo 
mokytojams. ta proga buvo surengta 
ir konferencija Vilniuje, kurios metu 
sveikinimo kalbą ir padėką medikams 
išreiškė Lietuvos asociacijos „gy-
vastis“ prezidentė Aušra Degutytė: 
„narių vardu dėkoju jums už dova-
notą širdį, suteiktą naują gyvenimą, 
artimųjų šypsenas ir apkabinimus. 
Kai jums bus labai sunku, pajauskite 
kiekvienos persodintos širdies plaki-
mą ir artimųjų dėkingumą“. 

Minint neeilinį įvykį prisiminta 
pirmoji širdies transplantacija, o taip 
pat, aptariamos ir pastaruoju metu 
Vilniaus ir Kauno širdies chirurgijos 
centruose atliekamos operacijos, nuo 
kelių ir keliolikos transplantacijų 
kasmet, ir techniniu požiūriu jos jau 
nebe pačios sudėtingiausios širdies 
operacijos. tačiau širdies chirurgas 
prof. Kęstutis ručinskas sako, kad 
kiekviena transplantacija vis dar yra 
neeilinis įvykis, širdyje jaučiamas 
ypatingas virpulys.

Vieningumas ir susitelkimas  
dėl kilnaus tikslo
Lietuvos chirurgai pirmajai širdies 

persodinimo operacijai ruošėsi labai 
kuopščiai. Buvęs ilgametis širdies ir 
krūtinės chirurgijos centro vadovas 
prof. V. Sirvydis pasakoja, kad tada 
buvo atlikta per 300 eksperimentinių 
operacijų gyvūnams, daryta bandymų 
su kiaulėmis, šunimis. „Jau 1976 m. 
buvome pasiruošę atlikti pirmąją trans-
plantaciją, tačiau po nemenko skaičiaus 
nesėkmingų operacijų europoje ir 
visų nesėkmingų operacijų Maskvoje, 
Sovietų Sąjungoje širdies transplanta-
cijos buvo uždraustos“, – prisimena  
prof. V. Sirvydis, dabar dirbantis VuL 
Santaros klinikų širdies ir krūtinės 
chirurgijos centro konsultantu.

širdies transplantacija iki šios dienos 
yra pats geriausias ir efektyviausias 
širdies nepakankamumo gydymo 
būdas. šiuolaikinėje medicinoje kin-
ta daugelis metodikų, tačiau širdies 
persodinimas liko tas būdas, kuriuo 
galima padėti beviltiškai sergantiems 
žmonėms grįžti į visavertį gyvenimą.

Pirmoji pasaulyje širdies 
transplantacija – prieš 50 metų
Pasaulio širdies chirurgai širdies trans-

plantacijos tėvu laiko Stanfordo (JAV) 
profesorių Normaną Shumwayų. Jo 
indėlis į širdies transplantologiją yra 
didžiausias. N. Shumwayus atliko apie 

Pirmosios širdies transplantacijos dalyviai, 1987 m.
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Medicininė inforMacija

Džiovinti vaisiai ir uogos, sultys
Nepatariama vartoti visų džiovintų 

vaisių ir virti iš jų kompotų, jie turi 
labai didelį kalio kiekį. tai persikai, 
abrikosai (be kauliukų), bananai, 
taip pat ir datulės, kriaušės, obuo-
liai, razinos, slyvos. Kiek daugiau 
purinų už kitus džiovintus vaisius 
turi abrikosai. Sultis gerti sveika, 
tačiau, kad nedirgintų virškinamojo 
trakto, jos turi būti skiestos pusiau 
su vandeniu. Daug kalio turi vyšnių, 
abrikosų, apelsinų, vynuogių, persi-
kų, greipfrutų sultys, pastarąsias ypač 
atsargiai reikėtų vartoti tiems, kurie 
gydosi hipertoniją kalcio kanalų an-
tagonistais – Lacipiliu, Norvasku ir 
kt., kadangi dėl jų nesuderinamumo 
gali kilti komplikacijų. Vartotinos 
ir erškėtuogių sultys, džiovintos 
erškėtuogės turi mažiausiai kalio. 
erškėtuogių arbata yra vitamininė 
arbata, tinkanti visiems silpniems 
ligoniams. tai vitamino C šaltinis 
turintis daug geležies. ribojant skys-
čius, reikėtų atsakingai rinktis, ką ir 
kokiais kiekiais vartoti.

Daug kalio turi avokadai, nes jie 
daro teigiamą poveikį kardiologinių 
ligonių sveikatai, turi daug gerųjų 
mononesočiųjų riebalinių rūgščių, ta-
čiau yra labai kaloringi, todėl turintys 
antsvorį juos turėtų vartoti saikingai. 

taip pat daug kalio turi baltieji, rau-
donieji ir juodieji serbentai, vynuo-
gės, melionai. Nerekomenduojama 
piktnaudžiauti braškėmis.

Mažai kalio turi mėlynės, gervuogės, 
šaltalankiai, spanguolės, erškėtuogės, 
bruknės. Kriaušes ir obuolius, kaip 
savo krašto vaisius, galima valgyti, 
savo valgiaraštyje derinant su kitais 
patiekalais.

Alkoholiniai gėrimai
Alkoholinių gėrimų vartoti nereko-

menduojama, kadangi tai tuščiosios 
kalorijos, neturinčios mineralinių 
medžiagų ir vitaminų, o alus dar turi 
ir purinų, kurie gali išprovokuoti po-
dagrą. Alaus mielės turi daug kalio.

Nealkoholiniai gėrimai
Nepatariama vartoti prisotintų 

angliarūgšte su nenatūraliais saldi-
kliais gaiviųjų gėrimų. Apskritai, net 
ir sergant cukriniu diabetu neverta 
prisirišti prie saldiklių. ypač nereko-
menduotinas kakavos gėrimas.

Kiti produktai
ypač daug kalio ir fosforo turi ar-

batžolės (juodosios), kavos pupelės, 
kakavos milteliai, aguonos ir beveik visi 
riešutai ir sėklos. Netinka rudasis cukrus 
dėl jame esančio kalio, kečupas, kuria-
me yra daug kalio ir dar daugiau natrio. 
garstyčiose taip pat yra nemažai natrio. 
Produktai, kuriuose yra daugiau natrio, 
nevartotini sergant hipertonija. 

Kiekvienam asmeniui turi būti 
pritaikytas individualus valgiaraštis. 
Idealu būtų, kad pacientas valgytų 
mėgstamus patiekalus, tinkančius 
pagal turimą patologiją ir gerai tole-
ruojamus.

500 širdies transplantacijų. Jis sukūrė 
operacijų metodiką, kuri iki šių die-
nų bemaž nepakito. 1967 m. gruodį  
N. Shumwayaus mokinys Ch. Bernardas 
Pietų Afrikos respublikos mieste Keip-
taune pirmą kartą sėkmingai persodino 
žmogaus širdį. Lietuvos pėdsakas pasau-
linėje širdies transplantacijų istorijoje yra 
nuo pat pradžios, nes pirmoji operacija 
atlikta išeiviui iš Lietuvos – Kaune gi-
musiam Luisui Vaškanskiui. šis įvykis 
sulaukė išskirtinio pasaulio žiniasklaidos 
dėmesio ir nepaliko abejingų.

„Įdomu tai, kad pirmoji pasaulyje 
vaikų širdies transplantacija atlikta 
irgi prieš 50 metų, praėjus kelioms 
dienoms po pirmojo suaugusiųjų 
širdies persodinimo. tiesa, vaikų 
širdies transplantacijos vystymas ir 
tobulinimas užtruko ilgiau. Sėkmin-
ga pradžia reikėtų laikyti 1985 m. 
Pirmoji vaikų širdies transplantacija 
Lietuvoje atlikta 2001 m. Mūsų šalyje 
vienam žmogui dar vaikystėje atlikta 
širdies transplantacija, ir jis gyvena jau  
12 metų“, – pasakoja dr. V. tarutis.

Sergantiems žmonėms  
dovanojama viltis
Nacionalinio transplantacijos biuro 

duomenimis, per 30 metų Lietuvoje 
yra atliktos 164 širdies transplantacijos. 
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros 
klinikose atliktos 124, Lietuvos svei-
katos mokslų universiteto ligoninės 
Kauno klinikose – 38 širdies ir 6 širdies 
bei plaučių komplekso persodinimo 
operacijos. šiuo metu su donoro širdi-
mi gyvena 55 pacientai, širdies trans-
plantacijos laukia 40 recipientų.

Ilgiausiai žmogus su persodinta širdimi 
gyvena jau 20 metų, o štai jauniausias 
pacientas, vos mėnesio ir vienos savaitės, 
kuriam Lietuvos medikai atliko širdies 
transplantaciją, po operacijos išgyveno 
tik dvi savaites. 72 metų vyras, ilgai 
gyvenęs su dirbtine širdimi, laikomas 
vyriausiu Lietuvoje žmogumi, kuriam 
atlikta tokia operacija. Jis sėkmingai 
gyvena jau penkerius metus.

Spalio 20 d. „gyvastis“ tradiciškai 
organizuos Žvakučių akciją, kurios metu 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose bus 
uždegamos širdies forma sudėtos žvake-
lės – padėka medikams,  donorams ir jų 
artimiesiems už dovanotą gyvenimą.

Lėtinis inkstų  
nepakankamumas ir mityba
regINA gALuBAuSKIeNė,  
Respublikinės Šiaulių ligoninės gydytoja dietologė
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KUO YPATINGI ŠIE AUGALINĖS 
KILMĖS MAISTO PRODUKTAI?
Burnotis

Dabartinis burnočių atgimimas 
prasidėjo praeito šimtmečio antroje 
pusėje, kai buvo pradėta jų selekcija. 
Vykdant tyrimus JAV, Kinijoje, Ru-
sijoje pavyko sukurti aliejų, geriausią 
pasaulyje imuninės sistemos akty-
vatorių, slopinantį vėžinių ląstelių 
vystymąsi, dar turintį ir antisklerotinį 
poveikį. Lietuvoje burnočiai pradėti 
auginti 1978 metais.

Burnočių maistingumas prilygsta 
motinos pienui. Seniau grūdiniai 
burnočiai buvo viena iš svarbiausių 
maistinių augalų rūšių. Jų sėklose 
yra 15-17 proc. baltymų, 5-8 proc. 
riebalų ir 5,7 proc. ląstelienos, tai yra 
gerokai daugiau, nei kituose javuose. 
Ypač mitybai yra svarbi amino rūgštis 
lizinas. Lizino amino rūgšties pats 
organizmas pasigaminti negali, todėl 
ją būtina gauti su maistu. Tai mūsų 
baltymų statybos pamatas. Lizino 
gausu raudonojoje mėsoje, vištienoje, 
kalakutienoje, grūdinėse kultūrose. 
Lizino burnočiuose yra du kartus dau-
giau nei kviečiuose, tris kartus daugiau 
nei kukurūzuose ar sojose, jo yra varš-
kėje ir išrūgose, jogurte. Burnočiuose 

Maisto produktų kiekio ir maistinės sudėties lentelė
Produktas 100 g. B (g) R (g) A (g) Kcal Na (mg) K (mg) Ca (mg) F (mg) Fe (mg)
Avinžirniai (konservuoti) 4,3 1,05 23,07 119 299 172   32   90 1,3
Avinžirniai 16,75 5,6 61,5 364 24 875 105 366 6,2
Burnotis (amarantas) 11,77 6,53 66,25 371 4 508 159 557 7,6
Bolyvinė balanda – kynva 14,13 6,16 64,25 368 5 563   47 457 4,6
Topinambai (žieminės bulvės) 2 0 17    61 397   14   78 3,4
Lęšiai 25,4 1,10 55,70 312 10 847   78 371 5,8
Cukinija 1,20 0,10 3,40    16 1 250   25   45 0,40
Moliūgas 1 0,1 4,2    25 4 204   25   25 0,40
Bolyvinė balanda – kynva 20 g. 2,8 1,23 12,85    73,6 1 112,6     9,4   91,4 0,92

ekologiškas produktas. Kynva lengvai 
virškinama, neturi glitimo. Tinka dėti 
į sriubas, troškinius, salotas, daigintas 
barstyti ant įvairių patiekalų, valgyti 
kaip karštą košę. Iš kynvos gaminami 
ir makaronai, miltai bei kruopos.

Avinžirniai

Avinžirniai auginami Turkijoje, o 
Didžiojoje Britanijoje parduodami 
kaip ekologiškas produktas. Prieš 
verdant avinžirnius reikia mirkyti  
8-12 valandų. Išvirę jie turi riešutų 
skonį. Avinžirniai turi daug skaiduli-
nių medžiagų ir baltymų, mažai rieba-
lų. Baltymuose yra 9 pagrindinės ami-
no rūgštys. Avinžirniai yra omega-3 
nesočiųjų riebiųjų rūgščių šaltinis. 
Jie skanūs vieni, su įvairiais padažais, 
dedami į troškinius, sriubas, salotas, 
gaminama avinžirnių košė su aliejumi 
ir prieskoniais, kepsneliai. Tai sotus 
ankštinis maisto produktas.

Lęšiai
Savo maistingumu pakeičia duoną, 

kruopas ir iš dalies mėsą. Nuo senų 
laikų verdama lęšių sriuba, dažnai 
jie gaminami kartu su ryžiais. Juose 
ypač daug baltymų, angliavandenių 
iki 60 proc., iš jų cukrų 1,1 g, nema-
žai kalio ir fosforo, daug skaidulinių 
medžiagų (iki 8,9 g).

Taigi, rinkitės ir valgykite įvairų, tik 
gerai subalansuotą maistą.

Tęsinys kitame „Nefro Info“ numeryje

gausu kalcio, geležies, magnio, yra 
fosforo ir kalio. Ypač vertingos sėklos, 
parduodamos „Amaranto“ pavadini-
mu. Šių sėklų aliejuje yra skvaleno, 
kuris daugiausiai gaunamas iš ryklių 
kepenų. Burnočius galima paruošti 
su sūriu, dėti į kiaušinienę, sriubas, 
salotas. Skanūs burnočių šaltibarščiai 
ir barščiai. Lapus ir jaunus burnočių 
stiebus galima troškinti, virti, šaldyti, 
konservuoti, džiovinti, juos galima 
naudoti kaip garnyrą (pavirus, troš-
kinant su sviestu). Burnotis nesun-
kiai išauginamas ir yra labai skanus 
mėsos pakaitalas. Sėklų galima įsigyti 
Lietuvos žemdirbystės institute. Bur-
nočių aliejus gaminamas Latvijoje ir 
Lenkijoje. Dabar yra išvestos keturios 
burnočių grupės: salotiniai (lapiniai), 
grūdiniai, daržiniai ir dekoratyviniai.

Bolyvinė balanda (Kynva)

Tai Pietų Amerikoje augantis auga-
las, kurio vaisiai turi ypač daug mais-
tinių medžiagų, neseniai pradėtas au-
ginti ir Šiaurės Amerikos kalnuotose 
vietovėse. Kynvos augalas nepriklauso 
javams, tačiau jų vaisiai kulinarijoje 
traktuojami kaip grūdai. Balti ir di-
deli grūdai vertinami labiausiai, nes 
juose daug baltymų 100 g – 13,7 g, 
angliavandenių 56,7 g (iš jų cukrų 
3,5 g), riebalų 7,1 g (iš jų sočiųjų 
0,96 g), skaidulinių medžiagų 9 g, 
daug mangano. Didžiojoje Britanijoje 
jis parduodamas kaip sertifikuotas 
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Nėštumas po transplantacijos:  
10 dažniausiai užduodamų klausimų
Gyd. UGnė ZlatkUtė, VUL SK Nefrologijos centras

transplantacija daugeliui sergančių 
lėtinėmis ligomis yra antras šansas 
gyventi. Išgyvenamumo rodikliai per 
paskutinius 20 metų ženkliai pagerė-
jo, dauguma recipientų yra sveiki, ak-
tyvūs, pagerėjo jų gyvenimo kokybė. 
Vyrai ir moterys po transplantacijos 
gyvendami pilnavertį gyvenimą pra-
deda galvoti apie vaikus ir tai iškelia 
labai daug klausimų, susijusių su 
galimybe pastoti, šeimos planavimu, 
medicinine priežiūra.

1958 m. moteris, kuriai buvo per-
sodintas jos sesers inkstas, pirmą kartą 
pastojo ir susilaukė sveiko berniuko. 
nuo tada skaičiuojami tūkstančiai 
nėštumų po kepenų, inkstų, širdies 
ir plaučių transplantacijų. Dažniausi 
būna nėštumai recipienčių po inksto 
transplantacijos.

Šiame straipsnyje pateikiama 10 
dažniausiai užduodamų klausimų, 
susijusių su nėštumu po transplan-
tacijos.

1. Ar galimas nėštumas po 
transplantacijos?
taip. Po transplantacijos vai-

singumas atsistato gana greitai, tad 
pastoti įmanoma. todėl reikia nepa-
miršti naudoti apsaugines priemones 
nuo nėštumo, o planuojant pastoti, 
tai būtina aptarti su gydytoju.

2. Ar nėštumas yra saugus moterims 
po transplantacijos?
atsižvelgiant į transplantuotą 

organą, bei kitus asmeninės sveika-
tos aspektus galima tam tikra rizika. 
tačiau dauguma moterų nėštumo 
metu nepatiria jokių komplikacijų, 
susijusių su transplantatu, jei trans-
plantuoto organo funkcija buvo gera 
prieš nėštumą.

Sėkmingas nėštumas labiausiai 
tikėtinas tuomet, kai transplantato 
funkcija gera, o vartojamų imunosu-
presinių vaistų dozės yra stabilios.

3. Kiek reikia laukti po 
transplantacijos iki pastojant?
Reiktų palaukti bent vienerius 

metus po transplantacijos, kol stabili-
zuosis imunosupresinių vaistų dozės ir 
transplantuotas inkstas funkcionuos 
taip, kaip turėtų. Žinoma, įmanoma 
pastoti ir anksčiau, tačiau tuomet 
išauga su nėštumu susijusių problemų 
rizika. tad planuojant nėštumą, reikia 
pasitarti su prižiūrinčiu gydytoju.

4. Ar imunosupresinis gydymas 
turi būti koreguojamas nėštumo 
metu? Ar yra tokie vaistai, kurių 
koncentracijos turi būti sekamos?
labai svarbu atidžiai sekti imu-

nosupresinių vaistų koncentracijas 
nėštumo metu. Vartojamų vaistų 
dozės koreguojamos prieš pastojant ir 
nėštumo metu. Jei yra įmanoma, re-
komenduojama 90 d. prieš pastojant 
ir nėštumo metu nevartoti CellCept, 
Myfortic ir jų generinių formų. Ši 
taisyklė galioja ir vyrams, kurie po 
inksto transplantacijos planuoja būti 
tėvais. taigi, prieš pastojant tikėtina, 
kad gydytojas pakoreguos vartojamus 
vaistus todėl yra labai svarbu aptarti 
su savo gydytoju šeimos pagausėjimo 
planus.

nėštumo metu gali būti koreguo-
jamos ne tik imunosupresinių, bet 

ir kai kurių kitų vartojamų vaistų 
dozės. Recipientai nėštumo metu yra 
priskiriami didelei rizikai ir nuolat 
sekami akušerių bei gydytojų. tačiau 
tik labai nedideliam skaičiui pacientų 
nėštumo metu būna transplantato 
atmetimas.

5. Ar recipientų naujagimiai būna 
sveiki?
lyginant su bendra populiaci-

ja, moterys po transplantacijos turi 
maždaug tris kartus didesnę riziką 
susilaukti neišnešioto (gimusio prieš 
37 nėštumo savaites) ar mažo gimi-
mo svorio (sveria mažiau nei 2,5 kg) 
naujagimio. apsigimimų rizika yra 
panaši į bendros populiacijos, išsky-
rus tuos atvejus, kai motina vartoja 
CellCept, Myfortic ar jų generines 
formas. Vartojant šiuos vaistus, išauga 
persileidimo ir apsigimimų rizika. 
Moterys, kurios vartoja naujesnės 
kartos vaistus, tokius kaip Sirolimus, 
Everolimus ir Belatacept, bei planuoja 
nėštumą, turėtų žinoti, kad kol kas 
yra mažai informacijos apie jų poveikį 
nėštumui.

6. Ar galima žindyti?
laikui bėgant daugėja recipien-

čių, kurios pasirenka žindyti. keli 
naujausi tyrimai rodo, kad žindymo 
nauda nusveria galimą riziką. Be to, 
atliktų tyrimų duomenimis, tik labai 
maža dalis anksčiau minėtų vaistų pa-
tenka į motinos pieną. tačiau svarstant 
apie žindymą, visgi reikia nepamiršti 
prieš tai pasitarti su gydytoju.

7. Ar įmanoma pastoti kelis kartus 
arba išnešioti daugiau nei vieną 
vaiką?
Įmanoma. Dalis moterų pranešė 

apie kelis nėštumus po transplanta-
cijos. kai kurios sėkmingai pagimdė 
dvynukus ar net trynukus. tačiau 
labai svarbu, kad pirmųjų nėštumų 
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taigi, labai svarbu pasikonsultuoti su 
gydytoju prieš planuojant pastoti.

9. Ar nėštumui turi įtakos tai, kad 
tėvas yra recipientas?
tai, kad tėvas yra po vieno ar 

kito organo transplantacijos ir vartoja 
imunosupresinius vaistus, nėštumo 
nekomplikuoja. Nėštumų, kurių tėvai 
yra recipientai išeitys yra tokios pat 
kaip bendros populiacijos.

10. Ar nebūna sutrikęs vaikų 
vystymasis?
registrai periodiškai atnaujina 

informaciją apie vaikų sveikatą ir 
vystymąsi. Pagal turimus duomenis, 
vaikai yra sveiki ir vystosi puikiai. 
Sveikatos ir vystymosi problemos 
pastebimos retai ir tikėtina, kad jos 
yra susijusios su neišnešiotumu ar 
paveldimais sutrikimais.

Apsinuodijimai grybais yra labai 
sezoninė patologija ir prognozuoti 
apsinuodijusių pacientų skaičiaus ne-
įmanoma, tačiau jis tiesiogiai priklauso 
nuo metinio grybų derliaus. Deja, 
beveik kiekvienais metais klinikiniams 
toksikologams tenka diagnozuoti ir 
gydyti apsinuodijusius grybais paci-
entus. šių metų gausus grybų derlius 
taip pat neleidžia prarasti budrumo 
sprendžiant apsinuodijimų grybais 
diferencinės diagnostikos subtily-
bes. Pastarąsias kelias savaites beveik 
kasdien tenka konsultuoti pacientus 
skubios pagalbos skyriuje dėl įtariamo 
apsinuodijimo grybais. Liūdna, bet 
jau yra žinių apie šiais metais pirmą 
mirtino apsinuodijimo atvejį.

Pradiniai apsinuodijimų grybais 
požymiai dažniausiai pasireiškia ben-
driniais negalavimo simptomais ir 
virškinimo sistemos sutrikimais, t. y. 
pykinimu, vėmimu, pilvo skausmu 
ir viduriavimu. tik po to gali atsirasti 
specifiniai, nuo suvalgytų grybų rūšies 
priklausantys apsinuodijimo simpto-
mai. Pavyzdžiui, apsinuodijus raudo-

nąja musmire klinikinė apsinuodijimo 
eiga būna panaši kaip apsinuodijus 
atropinu (platūs vyzdžiai, pagreitėjęs 
pulsas, sausa oda ir gleivinės, veido pa-
raudimas, karščiavimas, nervų sistemos 
sujaudinimas iki haliucinacijų, judesių 
koordinacijos sutrikimu), apsinuodijus 
kitokiais nuodingais grybais gali būti 
priešingi simptomai (suretėjęs širdies 
susitraukimų dažnis, labai siauri vyz-
džiai, seilėtekis, sąmonės sutrikimas, 
traukuliai). Apsinuodijus mirtinai 
nuodingomis musmirėmis (žalsvąja, 
blyškiąja, smailiakepure), arba kitais 
amanitinų turinčiais grybais atsiranda 

toksinis kepenų ir inkstų pažeidimas, 
sutrinka kepenų ir inkstų funkcija. 
Anksti pavasarį renkami didysis ir 
valgomasis bobausiai, nežinantiems šių 
grybų paruošimo subtilybių taip pat 
gali būti mirtino apsinuodijimo prie-
žastimi. Apsinuodijus šiais grybais po 
pradinių negalavimo simptomų gali 
kilti traukuliai, vystytis centrinės nervų 
sistemos, kraujo, kepenų pažeidimai. 
Kartais klaidingai galvojama, kad sun-
kiai apsinuodyti galima tik suvalgius 
daug nuodingų grybų. Kalbant apie 
mirtinai nuodingus grybus, pakanka 
suvalgyti vieną nedidelės žalsvosios 

Apsinuodijimai grybais
rūtA LeKšIeNė, klinikinės toksikologijos gydytoja, LSMU Kauno Klinikų Nefrologijos klinika

metu recipienčių transplantato funk-
cija būtų stabili.

8. Ar yra recipientų, kurie turi 
didesnę su nėštumu susijusių 
komplikacijų riziką?
Didesnę riziką turi recipientai su 

jau prieš nėštumą blogėjančia trans-

plantato fukcija. taip pat pacientai po 
inksto transplantacijos, kurių kreatini-
nas didesnis nei 221 µmol/L ar kepenų 
transplantato recipientai sergantys 
aktyviu hepatitu C. Nėštumas labai 
paveikia transplantuotus plaučius ir 
širdį, todėl komplikacijų rizika yra di-
delė, ypač po plaučių transplantacijos. 
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musmirės kepurėlę. Joje esantis nuodų 
kiekis yra mirtinas. taip pat nuodų 
kiekis viename šviežiame vidutinio 
dydžio bobausyje šimtus kartų viršija 
vidutinį mirtiną kiekį. taigi, suvalgytas 
vienas vienintelis grybas gali nulemti 
žmogaus likimą.

Klinikiniai toksikologai visada per-
spėjame, kad grybai nėra pati geriausia 
užkanda „prie taurelės“, tačiau būtent 
toks derinys vis dar išlieka labai po-
puliarus. Net ir geri valgomieji grybai 
yra sunkiai virškinamas maistas, o ypač 
pagaminti negailint riebalų ir vartojant 
kartu su alkoholiu. Lietuvoje auga 
grybai, kurie yra nuodingi tik juos var-
tojant kartu su alkoholiniais gėrimais. 
toks grybas yra rašalinis mėšlagrybis, 
kurio rudeniop, po gausaus lietaus 
pridygsta net ir miestų pievose. šis 
grybas, pagal žinynus yra apibūdina-
mas, kaip valgomasis, maistui tinka 
tik jauni vaisiakūniai, tačiau derinys 
su alkoholiu sukelia labai audringus 
apsinuodijimo simptomus: pykini-
mas, vėmimas, dažnas širdies ritmas, 
aukštas kraujo spaudimas, nerimas, 
baimė, karščiavimas. šie simptomai 
labai panašūs į tuos, kurie atsiranda 
pavartojus alkoholį kartu su vaistais, 
skirtais alkoholio priklausomybei gy-
dyti (disulfiramo preparatais). taip pat 
įdomu ir tai, kad išgėrus nedidelį kiekį 
etilo alkoholio net ir po kelių parų 
po grybo pavartojimo, gali pasireikšti 
minėti apsinuodijimo simptomai.

gydytojams, konsultuojantiems 
apsinuodijusius grybais pacientus, la-
bai svarbu tiksliai sužinoti laiką, kuris 
praėjo nuo grybų valgymo iki pirmųjų 
apsinuodijimo simptomų atsiradimo. 
Klinikiniai toksikologai, šį laiką va-
dina latentiniu (slaptuoju) periodu. 
Jeigu pirmieji negalavimo požymiai 
atsirado praėjus 15 min. – 2 val.,  
tuomet galime įtarti, kad buvo ap-
sinuodyta ne mirtinai nuodingais 
grybais. tokie apsinuodijimai dažniau-
siai praeina per kelias paras, skiriant 
simptominį gydymą. Jeigu minėtasis 
slaptasis periodas yra ilgas ir pirmieji 
negalavimo simptomai atsiranda ne 
anksčiau, kaip praėjus 5-6 val. ar net 
kelioms paroms po grybų pavartojimo, 
tuomet visada reikia įtarti gyvybei 

grėsmingus apsinuodijimus mirtinai 
nuodingais grybais (žalsvąja, blyškiaja, 
smailiakepure musmirėmis, pavasarį 
augančiais valgomuoju ar didžiuoju 
bobausiais, kai kuriomis kitomis 
musmirėmis, egline kūgiabūde, kai 
kuriomis žvynabūdėlėmis). yra gry-
bų, kuriuos suvalgius apsinuodijimo 
simptomai atsiranda net ir po kelių ar 
keliolikos parų. toks klastingas gry-
bas yra nuodingasis nuosėdis, kuriuo 
apsinuodijus pirmieji simptomai gali 
būti neišreikšti ir praeiti savaime, o vė-
liau, net po keliolikos parų, atsiranda 
ūminio inkstų pažeidimo požymiai. 
Neretai šios rūšies grybų sukeltas 
inkstų nepakankamumas įgauna lė-
tinę eigą ir tokiam pacientui tenka 
pradėti pakaitinę inkstų terapiją he-
modializėmis. Beje, diagnozuoti tokius 
apsinuodijimus būtų labai sunku, dėl 
tokio ilgo slaptojo periodo pacientas 
savo sunegalavimo gali nebesusieti su 
valgytais grybais arba net ir nebeprisi-
minti, kad jų valgė.

Latentinio periodo trukmė yra labai 
reikšmingas diagnostinis kriterijus, 
kai tenka diagnozuoti apsinuodijimus 
grybais, tačiau kartais, kaip tik dėl 
netikslaus laiko faktoriaus interpreta-
vimo gali būti padaromos lemtingos 
diagnostinės klaidos. Pavyzdžiui, ligo-
nis kelias dienas iš eilės valgė grybus. 
Negalavimo simptomai jam pasireiškė 
praėjus trumpam laikui po pasku-
tiniojo valgymo, tačiau apsinuodyti 
jis galėjo ankstesniąją grybų porcija. 
tokiais atvejais, kai grybai valgyti ne 
vienkartinai, o keletą dienų iš eilės, 
gydytojas nebegali remtis latentinio 
periodo trukme paneigiant apsinuo-
dijimo mirtinai nuodingais grybais 
diagnozę. gydytojui bendraujant su 
apsinuodijusiu grybais pacientu ar jo 
artimaisiais visada labai svarbu išsiaiš-
kinti tokias ligos atvejo detales. At-
kreiptinas dėmesys ir į kitus anamnezės 
faktus: kiek žmonių valgė tuos pačius 
grybus, ar jiems pasireiškė panašūs 
negalavimo simptomai, kokius grybus 
žmogus rinko, ar jis gerai pažįsta grybų 
rūšis, įvertinamas ir metų laikas, kada 
rinkti grybai, gal būt ir tikslus grybų 
išvaizdos apibūdinimas. Nebūtinai 
turi susirgti visi šeimos nariai, kurie 

valgė grybus kartu. Kartais vienintelis 
nuodingas grybas gali būti įsimaišęs į 
puodą ir tai sąlygos tik jį suvalgiusio 
asmens apsinuodijimą.

Jei žmogus įtaria apsinuodijęs gry-
bais, visais atvejais reikėtų kreiptis į 
gydymo įstaigą, kur jam bus nustatyta 
diagnozė ir suteikta kvalifikuota pa-
galba, bet koks delsimas namuose ar 
savigyda tokių apsinuodijimų atveju 
gali būti labai pavojinga ar net mir-
tina. Peržvelgus mirtimi pasibaigusių 
apsinuodijimų grybais atvejus, daž-
niausia tokios baigties priežastis – per 
vėlai pradėtas gydymas.

šių apsinuodijimų gydymo trukmė 
ir taktika priklauso nuo grybų rūšies 
ir nuodingumo. Lengvai apsinuodijus 
pasveikstama per 1–2 paras, ir tam 
pakanka tik simptominio gydymo. 
Sunkūs apsinuodijimai gali būti 
mirtini, o gydymo trukmės ir baigties 
prognozuoti neįmanoma. Sunkių 
apsinuodijimų gydymui gali prireikti 
specifinio gydymo priešnuodžiais, 
juos skiriant kelias paras, o kartais net 
kepenų transplantacijos ar ilgalaikės 
pakaitinės inkstų terapijos.

Atkreiptinas dėmesys, kad dažniau-
siai mes patys galėtumėme apsisaugoti 
ir išvengti apsinuodijimų grybais. 
tam yra kelios rekomendacijos, 
kurių laikytis yra žymiai paprasčiau, 
negu vėliau gydytojui gydyti sunkų 
apsinuodijimą. Patariama negry-
bauti, jeigu nepažįstame grybų ir 
neturime tam ilgamečių įgūdžių. 
reikia nepamiršti, kad net ir gerai 
pažįstant grybus galime suklysti dėl 
grybo rūšies, kadangi grybų išvaizda 
labai kinta skirtingose augimvietėse. 
Visada pavojinga vaišintis grybais, 
jeigu abejojame vaišinančiojo žmo-
gaus sugebėjimais atpažinti grybus, 
nepirkti jau paruoštų grybų turguose 
iš pavienių gatvės prekeivių. Daugu-
mos nuodingų grybų nuodingosios 
savybės neišnyksta net ir labai ilgai 
juos verdant ar kepant. 

universalus patarimas grybauto-
jams – nedėti į krepšį grybo, kuriuo 
rūšimi abejojame. Neįsidėję tokio 
grybo į kraitelę tikrai neliksime alka-
ni, o gal būt taip apsaugosime savo ar 
savo artimųjų sveikatą. 
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renginiai

Asociacijos „Gyvastis“ aktyvas tobulina savo  
organizacinius gebėjimus
NINA BALeChOVA, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ tarybos narė

Visiems mums patinka veiklos, kurias organizuoja Lie-
tuvos asociacijos „gyvastis“ aktyvūs nariai. tai ir įvairios 
konferencijos, mums pacientams, aktualios paskaitos, ir 
renginiai skirti organų donorystės propagavimui, ir įgū-
džių lavinimo stovyklos vasarą, sporto šventė bei plauki-
mas baidarėmis. Bet tam, kad galėtumėme suorganizuoti 
šias veiklas, rašomi projektai, po to teikiamos ataskaitos, 
bendraujama su valdininkais. Ir tam, kad būtų pasiektas 
norimas rezultatas, „gyvasties“ nariai, aktyviai ir savano-
riškai skiriantys savo laisvalaikį bendriems tikslams, laikas 
nuo laiko sutinka, praleisti savo išeigines, dalyvaudami 
savo organizacinių gebėjimų stiprinimo mokymuose. 

Mokymų temas dažniausiai padiktuoja pats laikas ir 
nuolat augantys reikalavimai kokybiškam darbo orga-
nizavimui. Vienas toks susitikimas buvo suorganizuotas 
liepos 26  -28 dienomis Marijampolėje. Į kvalifikacijos to-
bulinimo mokymus suvažiavo dalyviai iš Vilniaus, Kauno, 

Skyrę 2% nuo gPM Asociacijai „gyvastis“

Rėmėjai:

Klaipėdos, šiaulių, Marijampolės bei 
Vilkaviškio. 

šį kartą mokėmės kaip teisingai 
parengti ir tvirtai pagrįsti projekto 
reikalingumą su Kauno technolo-
gijos universiteto dėstytoja rūta 
Čiutienė. Kartu su Kauno techno-
logijos universiteto dėstytoja Birute 
Jarašiūniene kursų metu mokėmės 
kurti Powerpoint pateikčių ruošinius, 
naudojant visas programos naujas 
galimybes, su psichologe Jelena Lu-
koševičiene aiškinomės efektyvaus 

komandinio darbo principus bei reikšmę vykdomoms 
veikloms, kolektyvo vidinei atmosferai.

Mokymų programa buvo suorganizuota taip, kad 
buvo galimybė atlikti dializės procedūras Marijampolės 
ligoninėje.

Vakare, visa dalyvių draugiška komanda, išėjo pasivaikš-
čioti po miestą kartu su gidu, susipažino su Marijampolės 
miesto istorija.

trys intensyvaus mokymų dienos prabėgo nepastebimai. 
Išsiskyrėme su jausmu, kad laikas buvo praleistas itin nau-
dingai, o įgytos naujos žinios, žinoma, bus panaudotos 
veikloje. 

Nuoširdžiai dėkojame projektų finansuotojams už šią 
galimybę nariams tobulėti ir augti organizacijai.
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Jubiliejinis plaukimas baidarėmis
NINA BALeChOVA,  
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ tarybos narė

Vaikų konferencija pajūrio 
dvelksmu
eLONA rutKAuSKIeNė, Lietuvos asociacijos  
„Gyvastis“ Vilniaus skyriaus projekto vykdytoja

Jau 10-ajį kartą „gyvastiečiai“ liepos mėnesį susirinko 
plaukimui baidarėmis. Plaukimas vyko Alytaus apskrityje 
ir buvo įveiktos šito Lietuvos regiono pagrindinės upės – 
ūla, Merkys ir grūda. Per tiek metų plaukimas šiomis 
upėmis buvo vis kitokios, o plaukta jomis ne vieną kartą, 
tačiau ne veltui sakoma, kad „į ta pačią upę du kartus 
neįbrisi...“. „gyvastiečiai“ iš savo patirties puikiai tai žino. 
tas pats Merkys, jau koks didingas ir ramus, bet kiekvieną 
kartą juo plaukiant atrandi jį vis kitokį. tai jis tyliai neša 
baidares pasroviui, lyg norėdamas patikti, tai jis banguoja 
ir priešinasi, lyg teikdamas mums ištvermės išbandymus. 
O ką jau bekalbėti apie įnoringą ūlą ir savo ekscentriškai –  
kaprizingą charakterį turintį grūdą. 

šių metų jubiliejinis plaukimas taip pat buvo kitoks.  
5 dienų aktyvaus poilsio stovyklą „gyvastiečiams“ pavy-
ko suorganizuoti dėka Sveikatos apsaugos ministerijos 
ir Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM laimėtų 
projektų. 20-ies žmonių asociacijos „gyvastis“ komanda 
su gera nuotaika bei užsidegimu atvyko į nuostabiai gražią 
vietą netoli Varėnos miestelio. gyvenome gamtos glėbyje –  
tiesiai ant gražaus tvenkinio kranto, apsupti vandens bei 
pušų grožiu. Vienintelis „kabliukas“ – tai nenuspėjamas 

oras. Negalima pasakyti, kad jis buvo prastas, buvo ir 
saulėta, ir pakankamai šilta, bet vat plaukti grūda teko 
lyjant lietui. Ir tai dar švelniai pasakyta. Būtent plaukiant 
grūda beveik visi ekipažai, ir patyrusieji, ir naujokai, 
patyrė „ekstrymą“, gavo nemažas adrenalino porcijas, ne 
kartą apvirsdami su baidarėmis.

Pabaigoje, noriu priminti, kad „gyvastiečiai“ plaukė Duby-
sa, šventąja, Merkiu, ūla, grūda, Varėne, širvinta, Žeimena 
bei Kiauna upėmis. taip kad, turime ką prisiminti...

š. m. rugpjūčio 19–20 dienomis šventojoje vyko 
konferencija „Neįgalaus vaiko savarankiškumo ugdymo 
aspektai“, į kurią rinkosi vaikučiai, sergantys sunkiomis 
ligomis, gyvenantys persodintų organų (inkstų, kepenų) 
dėka, ar laukiantys transplantacijų, jų tėveliai, broliukai 
ir sesutės. Konferencijos metu vaikus su specialiaisiais 
poreikiais auginančios šeimos supažindintos su veiksniais, 
padedančiais ugdyti neįgalaus vaiko savarankiškumą. 

Dažniausiai tėvai labai nori apsaugoti savo sergantį vaiką 
nuo visų galimų, o kartais net ir nuo sugalvotų sunkumų. 
Psichologė Jelena Lukoševičienė mokė kaip tinkamai elgtis 
skirtinguose vaiko raidos etapuose ir kaip užauginti socialiai 
integruotą ir savarankišką asmenybę, kaip išlikti tikruoju 
savo vaiko draugu. Stovykloje buvo aptariami psichologiniai 
sunkumai vaikystėje ir pagalba tėvams. taip pat aptarta, kaip 
tapti nepažeidžiamiems: vaikų emociniai ir elgesio sutrikimai 
ir jų mažinimas, kas yra paauglio savireguliacijos sutrikimai. 
Su vaikais ir vaikais buvo žaidžiamas žaidimas – pareigos 
ir teisės. Konferencijos metu vaikams ir jų tėvams buvo 

pristatyti meditacijos ir relaksacijos pratimai, kurie labai 
paprasti, bet svarbūs mūsų kasdieniame gyvenime. „Ca-
melia“ vaistinės vedėja Vitalija gruodienė papasakojo apie 
vitaminų svarbą. O kalbant apie savarankiškumą, vaikams 
buvo aiškinama, kodėl taip svarbu gerti gydytojų paskirtus 
vaistus, nors ne visada norisi. Buvo organizuojami ir meno 
terapijos užsiėmimai: vaikams labai patiko piešti eBru tech-
nika. Pilant pajūrio smėlį į balionus, pasigaminti nuostabius 
voriukus, piešti markeriais ant akmenėlių, ypatingai visiems 
vaikams patiko meškiukų gamyba iš rankšluostėlių.

Rėmėjai:

Skyrę 2% nuo gPM Asociacijai „gyvastis“

Rėmėjai:

Skyrę 2% nuo gPM Asociacijai „gyvastis“

LIETUVOS RESPUBLIKOS  
SVEIKATOS APSUGOS MINISTERIJA
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Lietuvos asociacija „gyvastis“ palydėjo vasarą prasmingai 
ir itin aktyviai. rugpjūčio pabaigoje šventojoje vyko trys 
fizinio aktyumo vasaros stovyklos skirtos besidializuojan-
tiems ar po organo transplantacijos esantiems asmenims iki 
30 metų, turintiems viršsvorio ir negalią turintiems vaikams 
su tėveliais. Pasak organizatorių, šių stovyklų tikslas buvo 
įtraukti žmones sportuoti, judėti ir suprasti, jog negalia 
nepriverčia žmogaus pasirinkti pasyvų gyvenimo būdą.

„Džiaugiuosi, kad šiemet turėjome tokią puikią progą 
suburti mūsų „gyvastiečius“. Jie 5 dienas praleido pajūryje, 
kiekvieną rytą aktyviai mankštinosi, mokėsi šokių, leido laiką 
gamtoje. Būdami stovykloje žmonės galėjo patys įsitikinti, 
kad, ir sergant sunkia liga, dėl fizinio aktyvumo pagerėja sa-
vijauta, užplūsta energija. tad, manau, tokios stovyklos, ypač 
negalią turintiems žmonėms, labai svarbios. gaila tik vieno, 
kad į stovyklą negalėjome pakviesti daugiau dalyvių“, –  
sako viena iš stovyklų vadovių Audronė tutlienė.

Rutina – aktyvi kasdienybė
Judėjimas ir bent jau minimalus sportas itin svarbus 

negalią turintiems žmonėms, kadangi kuo labiau pasyvūs 
žmonės tampa, tuo mažiau energijos jie turi ar moty-
vacijos, yra nejudrus ir užsidarę savyje, o tai itin didelė 
problema kalbant apie žmones, kurie dėl savo ligos yra 
praradę fizinį aktyvumą savo gyvenime. 

Dažnu atveju žmonės po įvairių organų transplantacijų 
ima bijoti sportuoti, kadangi mano, jog tai pakenks perso-
dintiems organams ir pablogins jų esamą sveikatos būklę. 
Atvirkščiai, kaip pasakoja A. Degutytė, pasitarus su savo 
gydytoju, ir gavus jo sutikimą, po organo transplantaci-
jos sportas teikia tik naudą. „tarkim, neseniai praėjusios 
stovyklos metu daug mankštinomės, lavinome lankstumą, 
stengiamės mokytis kvėpuoti bei apskritai, „išjudinti“ 
visus raumenukus ir pajusti, kokie mes esame galingi ir 

galintys judėti nepaisant turimų sveikatos problemų ar 
ligų“, – pasakoja „gyvastis“ prezidentė A. Degutytė. 

Atsistačius organizmui po atliktos inksto persodinimo 
operacijos, pacientams reikalingas kasdienis saikingas 
fizinis aktyvumas, norint išlikti sveikiems ir rūpintis savo 
kūnu. Dauguma po transplantacijos esančių žmonių tei-
gia, jog ilgi pasivaikščiojimai ir aktyvus judėjimas padeda 
išlaikyti gerą sveikatos būklę, o svarbiausia – prisideda prie 
puikaus naujojo inksto darbo. 

Aktyvaus gyvenimo nauda
Medikų sutarimu, pagal savo sveikatos galimybes pritai-

kytas kasdieninis fizinis krūvis gerina kraujotaką, didina 
po operacijos prarastas jėgas bei ištvermę, o taip pat ne-
leidžia formuotis viršsvoriui, kuris po transplantacijos dėl 
vaistų vartojimo ir geresnio apeito neretai ima augti. 

Stovyklos narė renata Melnikova, esanti po inksto 
persodinimo operacijos bei turinti vaikščiojimo sutrikimų 
labai džiaugėsi esama stovykla, ir nors pačiai daug vaikš-
čioti sunkiau, sako yra nustebinta stovyklos programa bei 
jos įvykdymu. 

„Stovykla išties labai naudinga tiek informaciniu, tiek 
sveikatos gerinimo požiūriu. Nors pati sunkiai vaikštau 
ir dažnai, kaip sakau, „susisuka“ galva bei galiu nukris-
ti, labai džiaugiuosi čia atvykusi ir galėdama dalyvauti 
rytiniuose mankštos pratimuose, gerinant kvėpavimą, 
būnant gryname ore bei džiaugiantis jūra. šioje stovykloje 
propaguojama ne tik aktyviai gyventi, sportuoti pagal 
savo galimybes, bet ir bendrauti tarpusavyje, padėti vienas 
kitam suprasti savo bėdas bei su jomis susigyventi. O tai, 
labai smagu“, – pasakojo renata Melnikova. 

Stovyklų užsiėmimai ir atradimai
Kas gali būti geriau nei jodu praturtintas grynas pajūrio 

oras ir rytinė mankšta basomis ant smėlio gretima girdint 
jūros ošimą ir jaučiant lengvą pajūrio brizą, kuris glosto 
tau veidą?

Būtent taip prasidėdavo kiekviena visų trijų stovyklų 
diena, kuomet visi stovyklos nariai draugiškai keliaudavo į 
pajūrį ir kartu su gintarės šokių ir laisvalaikio studijos įkūrė-
ja gintare Malinauskaite ir atlikdavo rytinę mankštą. Vėliau 
sekdavo maudynės jūroje, pusryčiai, na, ir žinoma, įvairūs 
užsiėmimai, o vienas linksmiausių – šokių pamokos.

Pasak profesionalios šokėjos ir šokių mokytojos ginta-
rės, šokis padeda reguliuoti kvėpavimą, gerinti koordina-
ciją, pajungdamas „dirbti“ bene visas raumenų grupes. 
„Mokytis šokti ne tik sveika, bet ir smagu. Nepaisant fakto 
jog šokdamas žmogus aktyviai juda, bet šie užsiėmimai 
ir veikia tarsi terapija, kadangi šokio metu pamirštamos 
problemos ir rūpesčiai“, – priduria g. Malinauskaitė. 

Vasaros stovyklos „Šok ir sportuok su Gyvastimi“
IeVA MešKAuSKAItė, KKNLD „Kauno Gyvastis“ narė
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„Organų donorystė: pareiga ar dovana?“
AuDrONė tutLIeNė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ tarybos pirmininkė

„gyvasties“ narė Neringa rudzevičiūtė dalyvavusi 
stovykloje pasakojo, jog yra labai patenkinta, kad tokios 
stovyklos kaip ši yra organizuojamos ir skatina negalią 
turinčius žmones, ne tik daugiau sužinoti apie savo ligą, 
bet ir propaguoja aktyviai leisti laisvalaikį bei nebijoti 
sportuoti sergant inkstų ligomis ar laukiant organo per-
sodinimo operacijos. 

Stovyklų metu buvo vykdoma įvairių užsiėmimų, ku-
rie buvo skirti ne tik fiziniam aktyvumui didinti, bet ir 
bendravimui vienu su kitais, savęs pažinimui ir suvoki-
mui, kaip reikia gyventi su liga. Vyko aktyvūs komandos 
formavimo, savęs pažinimo bei pasitikėjimo ugdymo 
užsiėmimai. Jaunimo stovykloje psichologinius užsiėmi-
mus organizavo psichologė Vidutė Ališauskaitė, vaikų ir 
viršsvorį turinčių asmenų stovyklose – psichologė Jelena 
Lukoševičienė.

Stovyklose netrūko užduočių pajūryje nuo smėlio 
skulptūrų statybos, aitvarų gamybos ir paleidimo į platųjį 
pajūrio dangų iki vakarinio išmokto šokio pristatymo. 

Stovyklų dalyviams labai patiko jūros akmenėlių de-
koravimo, piešimo eBru technika, kiti meno terapijos 
užsiėmimai, kuriuos organizavo elona rutkauskienė. 
Didelį įspūdį paliko psichologės Jelenos organizuota meno 
ir psichologijos sintezė, kai pajūryje stovyklų dalyviai 
dėkodami vieni kitiems „pynė“ spalvotų siūlų voratinklį, 
o vėliau, leidžiantis saulei, ant smėlio palei bangas rašė 
tas savybes ir mintis, kurias norėjo, kad jūros bangos kuo 
greičiau nuplautų ir ištrintų.

Lietuvos asociacijos „gyvastis“ darbuotojai dalyvavo Kaune Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto organizuotoje mokslinėje–praktinėje bioe-
tikos konferencijoje „Organų donorystė: pareiga ar dovana?“. Lietuvoje, 
kaip ir visame pasaulyje vis dar susiduriama su mitais ir atsargiu požiūriu į 
donorystę. Nepakanka vien medicinos pažangos ar donorystę skatinančio 
švietimo, bet būtinas visų suinteresuotųjų dialogas dėl pamatinių etinių 
vertybių, tokių kaip žmogaus orumo apsauga ir socialinis teisingumas. 
Lietuva patirties semiasi iš transplantacijos srityje pirmą vietą pasaulyje 
užimančios Ispanijos. šiuo tikslu konferencijoje dalyvavo organizacijos  
tPM-DtI atstovė gloria Páez Duarte. Nepaisant teoriškai palankių įstaty-
mų donorystės srityje, Ispanijoje visada kalbama su šeimos nariais dėl organų 
aukojimo. šioje šalyje yra įprasta įprasminti žmogaus išėjimą paaukojant 
organus. Kiti lektoriai kalbėjo apie organų transplantacijos pradžią Kau-
no klinikose (dr. V. Kuzminskis), audinių ir organų donorystę Lietuvoje  
(A. Būziuvienė), naujo organų donorystės modelio diegimą ir iššūkius 
LSMu Kauno klinikose (t. tamošuitis), biomedicininius mirties kriteri-
jus ir organų donorystę (dr. I. Jakušovaitė, dr. Ž. Luneckaitė) ir kt. Lietuvos 
asociacijos „gyvastis“ tarybos narė Irma Juodienė skaitė pranešimą „Dėko-
jame už dovanotą gyvenimą. Pacientų patirtys“. Konferencija skirta aptarti 
etinius ir socialinius donorystės iššūkius šiuolaikinėje visuomenėje.

Rėmėjai:

Skyrę 2% nuo gPM Asociacijai „gyvastis“

Saulė, jūra, smėlis, ore sklandantys aitvarai, stovyklos 
dalyvių pokalbiai ir juokas bent trumpam jiems padėjo 
atitrūkti nuo niūrios kasdienybės, o aktyvios treniruotės 
bei šokiai po atviru dangumi suprasti, jog judėti – reiškia 
sveikai gyventi!

Stovyklos finansuojamos Visuomenės sveikatos stiprini-
mo fondo lėšomis ir Neįgaliųjų reikalų departamento prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. 
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Vasarą Lietuvoje nuvilnijo gerumo ir neatlygintos kraujo 
donorystės banga, o kartu su ja – ir šviečiamoji veikla apie 
organų donorystę. Jau 8-ąjį kartą Nacionalinis kraujo 
centras Lietuvoje organizavo neatlygintos kraujo donorys-
tės turą, kurio metu kvietė prisijungti prie kilnaus tikslo 
ir paaukoti savo kraujo tiems, kuriems jo tikrai reikia. 
Prie šios kilnios akcijos jau ne pirmus metus prisidėjo ir 
Lietuvos asociacijos „gyvastis“ nariai, kurie kartu kviečia 
visuomenės narius paaukoti kraujo bei pasikalbėti apie 
organų donorystę bei pamatyti tuos, kurie pilnavertiškai 
gyvena po įvairių organų transplantacijos. 

Asociacijos „gyvastis“, vienijančios žmones esančius 
po įvairių organų transplantacijos ar laukiančius jos, 
prezidentė Aušra Degutytė pati paaukojo savo kraujo, 
taip skatindama visuomenės narius nestokoti gerumo bei 
prisidėti prie kilnaus tikslo – išgelbėti kažkam gyvybę. 

„Džiaugiuosi matydama čia aplink tiek besišypsančių 
veidų bei žmonių, kurie aktyviai rikiuojasi eilėje norėdami 
paaukoti savo kraujo. Smagu girdėti, jog žmonės vis labiau 
įsitraukia į tokias akcijas, palaiko donorystės idėją, ne tik 
aukoja savo kraujo sunkiai sergantiems ar mirties slenkstį 
minantiems žmonėms, bet ir pritaria organai donorystei 
bei kalbasi apie tai su savo artimaisiais. Pati jau ne pirmus 
metus aukoju savo kraujo, nes suprantu, kaip tai yra svarbu 
žmogui, kuriam tas kraujas gali išgelbėti gyvybę“, – sako 
asociacijos „gyvastis“ prezidentė A. Degutytė. 

„Kauno gyvastis“ pirmininkė Irma Juodienė, gyvenanti 
18 metų persodinto inksto dėka, kartu su organizacijos 
nariais pasakojo apie organų donorystę, skatino apie tai 
pasikalbėti savo šeimose. Visi kartu buvo tikras organų 
donorystės prasmės įrodymas praeiviams bei tiems, kurie 
vis dar neigiamai žvelgia į šią idėją. 

tuo tarpu asociacijos Vilniaus skyriaus projektų vadovė, 
Vilma radavičienė, jau džiaugėsi įvykusia akcija Vilniuje, 
Kudirkos aikštėje, kurios metu organų donorystės idėja 
ypatingai domėjosi vyresnio amžiaus žmonės, kurie norėjo 
sužinoti kaip žmonės gali gyventi po organų transplantaci-

jos, kaip jie gali taip aktyviai užsiimti įvairiomis veiklomis 
bei sveiki džiaugtis gyvenimu. 

„Mes tiesiog švenčiame gyvenimą! Visi mūsų asoci-
acijos nariai yra tokie aktyvūs, linksmi ir nuotaikingi, 
kad savo energija bei pozityvumu užkrėtė praeivius bei 
aplink keliaujančius žmones. Niekas negalėjo patikėti, 
kad tokie gyvybingi, energija trykštantys žmogučiai čia 
stovi po širdies, inksto ar kepenų transplantacijos, todėl 
itin smalsavo, kaip taip įmanoma“, – pati gyvenanti po 
inksto transplantacijos pasakoja V. radavičienė. 

Moteris sako, jog svarbiausia – buvimas kartu, gera nuo-
taika, nuostabi kompanija ir veikla, kuri skatina padėti ir 
suprasti problemas, kurios vyksta aplinkui. Pasak V. rada-
vičienės, žmonės sąmoningėja, užduoda kur kas labiau ap-
galvotus klausimus, kurie reikalauja vertingos informacijos 
pateikimo, o ne gandų išsiaiškinimo ar paniekos. 

Asociacijos „gyvastis“ Vilniaus skyriaus projektų va-
dovė džiaugiasi, jog organų donorystei pritaria ir savo 
pavyzdžiu visuomenę skatina kalbėtis Lietuvos respubli-
kos sveikatos apsaugos ministras A. Veryga bei Vilniaus 
vicemeras g. Paluckas, kurie palaiko organų donorystę, 
ragina visuomenės narius pritarti šiai idėjai ir abu savo 
ruožtu turi donoro korteles, kurios reiškia, jog po mirties 
jie sutinka paaukoti savo organus sergančiąjam. 

Pasak Nacionalinio kraujo centro donorų koordinatorės 
Jūratės Končiuvienės, ši graži tradicija jau vyksta eilę metų, 
o žmonės kiekvienais metais tampa vis aktyvesni ir kur 
kas labiau susidomėję padėti bei pasidalinti savo gerumu 
su kitais ne tik duodami kraujo, bet ir pritardami organų 
donorystės idėjai.

 „taip gera matyti jaunus žmones, kurie net eilutėje 
laukia, kol galės paaukoti kraujo. Savo akciją Kaune 
pradėjome dar tik prieš keletą valandų, bet jau galime 
pasidžiaugti dideliu būriu donorų, kurie savo noru paau-
kojo kraujo vardan kito geresnės ateities, vardan kilnaus 
tikslo – išgelbėti gyvybę“, – pasakojo donorų koordinatorė 
J. Končiuvienė. 

Prisidėti prie donorystės idėjos – prasminga
IeVA MešKAuSKAItė, KKNLD „Kauno Gyvastis“ narė
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„Laisvės piknikas“ – atviras neįgaliesiems ir jų gyvenimo būdui
Ieva MeškauskaItė, KKNLD „Kauno Gyvastis“ narė

vienas iš savanorių donorų Justas sakė, jog dovanoti 
kraujo jį skatina noras padėti bei suteikti kažkam, kas itin 
sunkiai serga galimybę pasveikti. „savo kraujo dovanoju 
jau ketvirtą kartą ir esu labai patenkintas savo sprendimu. 
Gera žinoti, jog mano duotas kraujas, kuris nieko nekai-
nuoja, gali kažkam padėti pakilti iš ligos patalo, išgyventi 
po autoįvykio ar tiesiog pagerinti gyvenimo kokybę. tas 
mane labai motyvuoja ir skatina kiekvienais metais kartoti 
šį, jau tradicija man tapusį, poelgį“, – savo sprendimą 
paaukoti kraujo pasakoja dvidešimtmetis Justas. 

tuo tarpu neatlygintinos kraujo donorystės idėją pa-
laikanti viktorija sako, jog aukoti kraujo ją paskatino 
artimųjų patirtis, tačiau nors šioje kilnioje tradicijoje 
moteris savo kraujo aukoja vos antrą kartą, sako, jog tai, 
tikrai dar ne paskutinis kartas. 

„Gyvastiečiai“ džiaugėsi galėję prisidėti prie kilnaus 
renginio, o jo metu įsitikino, jog Lietuvos visuomenė 
tampa ne tik tolerantiškesnė, sąmoningesnė, gerano-
riškesnė, bet ir labiau išprususi. „kvietimas pasikalbėti 
apie organų donorystę mažai ką beišgąsdina. Ne vienas 
žmogus ir šio turo per Lietuvą metu prisipažino seniai 
norėjęs pritarti organų donorystei, bet nežinojęs, kaip 
tai padaryti – o dabar ir pasikalbėjęs apie tai, ir gavęs 
atsakymus į rūpimus klausimus, ir pasirašęs sutikimą“, –  
pasakoja a. Degutytė. 

Dėkojame Nacionaliniam kraujo centrui už bendra-
darbiavimą ir Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ nariams už 
dalyvavimą donorystės akcijose vilniuje, kaune, klaipė-
doje, šiauliuose, Mažeikiuose.

andriaus tapino inicijuotas pilietinis festivalis 
„Laisvės piknikas“ – prieš savanaudiškus ir neteisingus 
valdžios sprendimus, prieš baimę kalbėti viešai, inici-
juoti kitokias idėjas ir už kitokį mąstymą. už piliečių 
aktyvumą su diskusijomis, pasiūlymais bei idėjomis 
kurti geresnę ateitį. šiemet Laisvės piknike buvo su-
kurta erdvė ir nevyriausybinėms organizacijoms, tarp 
kurių, ne viena, neįgaliųjų teises atstovaujanti draugija 
ar organizacija. 

Pasak a. tapino, kiekvienas mes turime teisę kovoti 
už geresnę ateitį, už Lietuvą, kurioje būtų gera gyventi 
visiems, o taip pat ir neįgaliesiems, nepaisant to, kokią 
negalią jie turi. 

„Nėra Lietuvoje pirmarūšių ar antrarūšių žmonių, 
visi gyvename toje pačioje valstybėje, todėl manau, jog 
neįgaliesiems taip pat turi būti užtikrintos teisės ir reika-
lingos sąlygos dėl tos pačios geresnės vietos mūsų šalyje. 
tikiu, jog mažais žingsneliais, tokiais kaip šis renginys 
galėsime visi po truputį judėti į priekį, skleisti žinią apie 

tai, kas yra svarbu ir užtikrinti geresnes gyvenimo sąlygas 
tiek negalią turintiems žmonėms, tiek visiems kitiems 
Lietuvos piliečiams, todėl būkime visi aktyvūs“, – sako 
a. tapinas. 

„Gyvastis“ – apie donorystę
Pikniko metu aktyviai pasikalbėti apie donorystę kvietė 

ir Lietuvos asociacija „Gyvastis“, jungianti žmones lau-
kiančius įvairių organų transplantacijos ar jau esančius 
po jos. 

„Džiugu, jog buvo sugalvota tokia idėja kaip „Laisvės 
piknikas“, kur nevyriausybininkai gali pristatyti savo 
idėjas, papasakoti ką veikia, o mes kaip „Gyvastis“ esame 
laimingi galėdami pabendrauti su visuomenės nariai, 
pasišnekėti apie donorystę, nes manome, jog tokiame 
renginyje renkasi aktyvūs, visuomeniški, pilietiški žmo-
nės, kuriems rūpi jų šalis, žmonės ir tauta. Pilietiškai 
aktyvūs žmonės atkeliauja čia, jie yra atviri naujoms 
idėjoms ir jaučiasi socialiai atsakingi dalyvaudami  
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tokiose socialinėse idėjose“, – sako asociacijos prezidentė 
Aušra Degutytė.

Moteris pastebi, jog žmonės atkeliauja į renginį jau 
daugiau ar mažiau žinodami apie donorystę bet siekda-
mi gaut jau konkrečios informacijos ar užpildyti formą 
donoro kortelei gauti. Pasak A. Degutytės, kuo daugiau 
žmonių žinos apie organų donorystę, tuo daugiau gyvybių 
bus išgelbėta. 

„Mes esame laimingi jog daug mūsų gyvastiečių čia 
susirinko, jog jie savo gyvu pavydžiu gali parodyti visuo-
menės nariams kas yra donorystė, kokia jos prasmė ir 
svarba. Nėra nieko gražiau kaip matyti moterį gyvenančią 
persodinto inskto dėka jau 17 metų ir galinčią apkabinti 
savo 18-metį sūnų. Ar vyras kuris prieš kelis metus viską 
matė juodom spalvom, o dabar džiaugiasi bendraminčių 
draugija“, – džiaugiasi A. Degutytė. 

Lietuvos neįgaliųjų forumas subūrė įvairias draugijas
Neįgaliųjų poreikių suvokimas ir sąlygų jiems gerinimas 

viena iš svarbių problemų Lietuvoje. Lietuvos neįgaliųjų 
forumas šiandien Lietuvoje jungia 15 neįgaliųjų draugijų 
ir kartu su jomis atstovauja negalios sritį aukščiausiu mas-
tu tiek Seime, tiek vyriausybėje, siekiant, kad neįgalaus 
žmogaus interesas būtų išgirtas ir atlieptas.

„Atvykome čia turėdami idėją jog kiekvieno individo 
laisvė, savirealizacija ir buvimas savimi yra didžiausia ver-
tybė, todėl mes norime parodyti, ir kiekvieno žmogaus su 

Organų donorystę propaguojantis filmas „Dovanoju širdį“
IeVA MešKAuSKAItė, KKNLD „Kauno Gyvastis“ narė

Lietuvoje pristatyta prancūzų režisierės Katell Quillévéré 
juosta „Dovanoju širdį“. tai ne tik donorystę propaguo-
jantis filmas, bet ir laukiančiųjų organo transplantacijos 
gyvenimo atspindys. 

Pažvelgė praeičiai į akis
Kauno krašto nefrologinių ligonių draugijos „Kauno 

gyvastis“, vienijančios žmones esančius po įvairių organų 
transplantacijos ar laukiančių jos, pirmininkė Irma Juodienė 
sako, jog šis filmas itin jautrus, paliečiantis giliausias širdies 
kerteles. ypatingai ši juosta paveikia tuos, kurie jau išgyveno 
šį etapą, ar dar tik ruošiasi organo transplantacijai. 

„Filmas nuostabus, pati idėja sugretinti netekties skaus-
mą ir viltį – įkvepia. Manau, kad filmo statytojas ir idėjos 
autorius arba turėjo tokią patirtį, arba labai giliai išnagrinė-
jo situaciją, kuri tikrai nėra kasdienė. Man asmeniškai, tai 
buvo labai jautrus filmas, stebėjau jį ir kaip mama, turinti 
18 metų sūnų, ir kaip pacientė, kažkada laukusi organo 
transplantacijos. tai tikrai puikus filmas norint pažinti ir 
suprasti organų donorystę“, – įspūdžiais dalijasi Irma, jau 
17 metų gyvenanti persodinto inksto dėka.

Moteris pasakoja, jog labiausiai filme žavėjosi atskleistu 
sunkiu mediko darbu, emocinio ištvermingumo atsklei-
dimu – kai bandai išgelbėti gyvybę, o staiga tenka kalbėti 
su mirštančio artimaisiais, kad išgelbėtų kito gyvybę, 
paaukodami organus donorystei.

negalią buvimą tokiu, koks jis yra, savimi. Negalią turintys 
žmonės yra lygiai tokie patys žmonės, todėl nereikėtų jų 
engti ar žiūrėti į juos su gailesčiu“, – pasakoja Lietuvos 
neįgaliųjų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė.

reikėtų pridurti, jog daugiau žinodami apie negalias 
mes mažiau sutrinkame, mažiau jų bijome ar išsigąsta-
me. Kaip sako Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė  
D. Juodkaitė, pažinimas, informacijos gavimas, nežiū-
rėjimas per esamus stereotipus ar mitus, padeda visuo-
menės nariams labiau suprasti ir išmokti bendrauti su 
negalia turinčiu žmogumi, o socializacija ir galimybė 
būti suprantam yra bene svarbiausias faktorius kiekvieno 
asmens gyvenime.
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„Kauno gyvasties“ pirmininkei antrina ir Vilhelmas 
rutulis, kuris jau daugiau kaip metus gyvena persodinto 
inksto dėka ir sako, jog filmas jam dar kartą parodė, koks 
kilnus, sudėtingas bei skubos reikalaujantis yra medikų 
ir kitų su transplantacija susijusių tarnybų darbas, kurie 
nepaisant asmeninių problemų bei išgyvenimų privalo 
kasdieną kovoti su mirtimi bei atiduoti visas jėgas gelbs-
tint gyvybę. 

Vilhelmas sako, jog itin skaudu buvo stebėti donoro 
šeimos apsisprendimą paaukoti savo vaiko organus, jų 
kančią bei suprasti, jog kiek daugiau nei prieš metus, 
kažkokia šeima Lietuvoje taip pat išgyveno dėl artimojo 
netekties, bet skaudžioje akistatoje priėmė sprendimą 
paaukoti organus ir to sprendimo dėka vyras dabar gali 
gyventi visavertį gyvenimą. 

„Žiūrėdamas filmą išgyvenau labai daug. Buvo nos-
talgiška viską prisiminti, dar kartą pajusti savo paties 
išgyvenimus“, – pasakoja V. rutulis. 

Tikslus ir jautrus filmas apie donorystę
Katell Quillévéré juosta „Dovanoju širdį“ – tai skausmas, 

kančia, gyvenimas, mirtis, darbas ir džiaugsmas viename. 
Filmo siužetas pristato organų donorystę plačiąja prasme: 
pasakojama apie donoro gyvenimą ir mirtį, apie medikų 
asmeninius išgyvenimus bei sunkų darbą donorystės ir 
transplantacijos procese bei apie recipiento taikymąsi su 
mirtimi, nes išgyventi be reikiamo organo tampa neįma-
noma.

Filme itin jautriai pristatomas jauno vaikino, Simono 
gyvenimas ir mirtis patekus į autoavariją, jo tėvų skaus-
mas bei kilnus apsisprendimas paaukoti sūnaus organus 
donorystei. tuo pat metu pasakojama ir antroji siužeto 
linija. Joje – du, jau suaugusius vaikus turinti moteris, 
kuriai skubiai reikalinga širdies persodinimo operacija, 
žinanti kas jos laukia ir besiruošianti mirčiai. 

galiausiai, filme itin jautriai atskleidžiamas gyvenimo 
trapumas bei gyvybės suteikimas jau viltį gyventi pra-
radusiai pacientei. Kuomet jauno vaikino tėvai sutinka 
paaukoti savo sūnaus organus donorystei, moteriai atlie-
kama širdies persodinimo operacija, kurios donoras – jau 
minėtas vaikinas Simonas. 

Filme taip pat nepamirštama ir medikų misija bei sun-
kus darbas organų donorystės procese. Viso filmo metu 
protarpiais vaizduojami asmeniniai gydytojų bei personalo 
darbuotojų gyvenimai, jų problemos, atsidavimas bei 
kilnus darbas. 

šio, donorystę propaguojančio filmo kulminacija – 
gyvenimo laimė ir džiaugsmas turint galimybę gyventi. 
Po širdies operacijos pabudusios moters akyse – visas dar 
jos laukiantis gyvenimas bei džiaugsmas ir begalinė laimė 
atsispindinti jos ašarose. 

Filmas informatyviai pasakoja apie donorystę, o dar 
atviriau ją pavaizduoja – itin atviros operacinės scenos, 
vaizduojančios širdies transplantaciją. „Kauno gyvastis“ 

pirmininkė I. Juodienė sako, kad šis filmas padėjo geriau 
suprasti mirusiųjų artimuosius, kurie sunkią gyvenimo 
akimirką pasiryžta paaukoti mylimųjų organus, įvertinti 
sunkų medikų darbą bei jausmingai išgyventi gyvenimo 
trapumą, kuomet tarp gyvenimo ir mirties egzistuoja tik 
plonytė, bet kada nutrūkti galinti gija. 

Švietimas – itin svarbu
Nors organų donorystės situacija Lietuvoje ir gerėja 

palyginus su tuo, kas vyko prieš 10 metų, tačiau ši tema 
vis dar išlieka viena jautriausių kalbant apie žmogaus gy-
vybę ir mirtį. Lietuvos asociacijos „gyvastis“ prezidentė 
Aušra Degutytė sako, jog vykdomos įvairios švietimo 
programos, tokios kaip paskaitos, susitikimai, įvairios 
viktorinos, protmūšiai ar organizuojami mokinių piešinių 
konkursai mokyklose organų donorystės tema padeda 
visuomenės nariams geriau suprasti organų donorystės 
svarbą, o daugelių atveju priverčia šia tema pasikalbėti ir 
su savo artimaisiais ar draugais. 

„šis filmas puikus pavyzdys kaip informatyviai, jautriai 
ir vaizdžiai galima papasakoti apie donorystę bei jos svar-
bą kiekvieno gyvenime. Niekada negali žinoti kuomet 
gali nutikti nelaimė, kuri palies mūsų artimuosius, ar tai 
būtų smegenų mirtis ar liga, kuomet reikalingas organas. 
toks filmas galėtų būtų įtrauktas mokymo programose, 
kadangi tikrai neabejoju, jog po filmo daugelis grįžę namo 
aptarinėjo jį su šeimos nariais, draugais, o gal net ir ben-
dradarbiais. tai tikrai skatina visuomenės sąmoningumą 
bei kalbėjimą šią tema viešojoje erdvėje“, – pasakoja  
A. Degutytė.

Moteris priduria, jog tokio pobūdžio švietimas apie 
organų donorystę yra itin efektyvus norint pasiekti 
skirtingo amžiaus auditoriją, kadangi tarkim, mokinių 
piešinių konkursas paliečia tik moksleivius, jaunimą, o 
filmas gali būti pristatomas tiek jaunam, tiek vyresniam 
žmogui. 
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ačiū, kad MuMs rašote

„Atgajos“ vasara
egIDIJuS KALINAItIS, Šiaulių inkstų ligomis sergančiųjų draugijos „Atgaja“ pirmininkas

Vasara – atostogų metas, tačiau 
šiaulių inkstų ligomis sergančiųjų 
draugija „Atgaja“ birželio mėnesį 
pradėjo darbais – padėjo Nacionali-
nio kraujo centro darbuotojoms ne 
tik sukviesti donorus į „Donorystės 
turo per Lietuvą“ atstovų palapinę, 
tačiau su susirinkusiais kalbėjosi apie 
organų donorystę, dalijo lankstinukus 
bei skrajutes.

Neilgai trukus po šio renginio 
dalyvavome neįgaliųjų sporto klubo 
„entuziastas“ organizuotose šiaulių 
krašto neįgaliųjų sporto žaidynėse. 
Dėl nedidelio mūsų Draugijos daly-
vių skaičiaus ir tikrai stiprių varžovų, 
iškovoti medalių, deja, nepavyko.

Kur kas daugiau dalyvių sutraukė 
kasmetinės Draugijos meškeriojimo 
varžybos, vykusios jau tradicine vieta 
tapusioje talkšos ežero pakrantėje. Da-
lyvavo ne tik dešimt mūsų Draugijos 
varžybų dalyvių, tačiau vienas dalyvis 
buvo ir iš socialinių partnerių – šiaulių 
Parkinsono draugijos. Nugalėtoja tapo 
pati jauniausia mūsų draugijos narė ir 
varžybų dalyvė, pagavusi net 1,850 kg. 
žuvies, dešimtmetė Alina Maskaliūnai-
tė – ilgametės mūsų draugijos narės 
Larisos Maskaliūnienės anūkė. An-
troje vietoje liko močiutė, o trečiosios 
vietos laimėtoju tapo, jau kelis metus 
nekrentantis iš prizininkų rato, mūsų 
Draugijos narys B/BraunAvitum šiau-
lių dializės centro direktorius Kęstutis 

Savickas. Visi varžybų dalyviai buvo 
apdovanoti „Viskas žvejui“ parduotu-
vės įsteigtais prizais, bei Medžiotojų ir 
žvejų draugijos dovana – „Akropolio“ 
dovanų kuponais.

Vykdydami šiaulių miesto savival-
dybės remiamą NVO projektą „Išmok 
padėti“, kuriame pagrindinis dėmesys 
skiriamas vienišų, pagyvenusių ir 
sergančių lėtinėmis ligomis žmonių 
dvasinės pusiausvyros palaikymui, 
socialinio gerbūvio kėlimui, sveikos 
gyvensenos propagavimui bei vienišų 
žmonių integravimui į visuomenę, 
liepos 30 dieną surengėme išvyką į 
Klaipėdoje vykusią Jūros šventę. Išvy-
koje dalyvavo atstovai net iš keturių 
organizacijų – šiaulių inkstų ligomis 
sergančiųjų draugijos „Atgaja“ ir jos 
socialinių partnerių: šiaulių Parkin-
sono draugijos, Lietuvos raudonojo 
kryžiaus ir klubo „Dvasinė šiluma“. 
Klaipėda mus pasitiko geru oru, gau-
sybe pramogų ir nuostabiu burlaivių 
paradu. Buvome persikėlę į Smiltynę 
bei joje esantį Jūrų muziejų, apsilan-
kėme įdomiausių renginių vietose 
Klaipėdoje, dalis net spėjo pasidžiaugti 
šiltomis Baltijos jūros bangomis. Prieš 
pat išvykstant namo stebėjome šventi-
nę burlaivių ekipažų eiseną – paradą. 

Dar vienas nepamirštamas rengi- 
nys – Baltijos jūros diena – buvo 
vykdomas pagal šiaulių miesto savival-
dybės Visuomenės sveikatos rėmimo 
projektą „Judėjimo džiaugsmas“, tad 
rugsėjo 2 dieną vykome į Ventspilį. 
Pagrindinis šio projekto tikslas: padėti 
įvairią negalią turintiems ir sveikiems 
asmenims susipažinti su naujausia 
informacija apie fizinio aktyvumo 
formas ir praktiškai jas išbandyti. šioje 
išvykoje taip pat dalyvavo atstovai iš 
keturių organizacijų. Anksti ryte paju-
dėjus link Latvijos orai nežadėjo nieko 
gero – dangus aptrauktas pilka debesų 
marška, purškė įkyrus lietus. tačiau 
neveltui sakoma – nebūna blogo 

oro, tiesiog būtina pasirinkti tinkamą 
aprangą ir nuotaiką. Kadangi kelionė 
į Ventspilį truko keturias valandas 
net kelis kartus buvome sustoję pasi-
mankštinti, trumpas paskaitėles pra-
vedė: apie fizinį aktyvumą pagyvenu-
siems žmonėms – Lietuvos raudonojo 
Kryžiaus draugijos lektorė-instruktorė 
Ilona Sungailienė, apie visavertės mity-
bos būtinybę fiziškai aktyviems žmo-
nėms ir fizinės bei dvasinės sveikatos 
pusiausvyros būtinybę – Visuomenės 
sveikatos priežiūros specialistas egidi-
jus Kalinaitis, apie fizinius pratimus 
įvairių negalių turintiems ir sveikiems 
asmenims – Neįgaliųjų fizinės veiklos 
specialistė NarsetaKlevečkienė, o apie 
maisto papildų, vaistų ir fizinio akty-
vumo komplekso galimybes – uAB 
„eurovaistinės“ vedėja-farmacininkė 
Daiva Antanavičienė.

Ventspilyje pramogas pradėjome 
plaukdami ekskursijų laiveliu „her-
cogsJekabs“ Ventos upe. Priplaukus 
prie jūros vartų bangavimas buvo visai 
nevaikiškas. Sekantis mūsų lankytinas 
objektas buvo dar viduramžiais statyta 
Livonijos ordino pilis. Nors išoriškai 
pilis neatrodė įspūdinga ir didelė (kai 
kurie net ėmė klausinėti ką čia žiūrėti), 
įėjus į vidų vaizdas pasikeitė kardinaliai. 
Begalė autentiškų buities reikmenų, 
2,25 m. storio sienos, įdomiai ir 
įtraukiančiai pateikta informacija, 
begalė nedidelių kambarėlių, laiptų ir 
koridorių, tačiau įkomponuotas liftas 
neįgaliesiems visiškai nerėžė akies. Ka-
dangi laikui spaudžiant skyrėme šiam 
objektui tik pusantros valandos, pasiža-
dėjau sau čia dar grįžti ir apžiūrėti viską 
atidžiau. Iš pilies nuvykome į pajūrį, 
prie jūros vartų, kur nusifotografavome 
šalia Ventspilio simbolio – karvės.

grįždami namo dar užsukome į 
šalia Kuldygos esančius smėlio urvus. 
Neįtikėtina ką gali žmogus. Patyrusios 
gidės paaiškino, kad visi šie apie dviejų 
kilometrų ilgio urvai iškasti vienos 
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šeimos atstovų per 100 metų laikotar-
pį – pasirodė, kad bilietus į ekskursiją 
mums pardavė jau penktosios kartos 
atstovė. Buvome prisiklausę visko –  
kad teks šliaužti keturpėsčiam, kad 

urvai labai siauri ir 
galima užstrigti, ta-
čiau pakako erdvės, 
tiesa, vietomis teko 
palenkti galvą, kad 
neužkliudyti viršu-
je esančio skliauto, 
bet tai tik pridėjo 
savotiško žavesio. 
Besijungiantys tar-
pusavyje urvai su-
darė didžiulį labi-
rintą kuriame gana 
lengva pasiklysti 

pasukus ne į tą praėjimą kuriuo eina 
visa grupė. Vienu metu – užgesus 
žvakei (vieninteliam šviesos šaltiniui) –  
pasijutau gana nejaukiai. tačiau pa-
sivaikščioję ir išklausę įdomių gidžių 

pasakojimų visi sėkmingai pasiekėme 
išėjimą. Namo grįžome jau sutemus, 
vis taip pat įkyriai purškiant lietui, 
taip ir nesugebėjusiam sugadinti mūsų 
nuotaikos.

Na, o kadangi rugsėjo mėnesį šven-
čiamas šiaulių miesto 781 gimtadie-
nis, tad ir čia nepraleidome progos 
parodyti, kad esame – dalyvavome 
šventinėje eisenoje ir nešdami mūsų 
draugijos logotipą bei vėliavą žygiavo-
me šiaulių miesto gatvėmis, skleisda-
mi organų donorystės idėją.

ŠIAULIŲ MIESTO  
SAVIVALDYBĖ

KLAIPĖDOS 
MIESTO  
SAVIVALDYBĖ

Klaipėdiečių vasara
rIMA PetrOLIeNė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Klaipėdos skyriaus narė  
VIOLetOS geDrIMėS ir OLegO KArAVAICeVO nuotr.

Klaipėdos skyrius pradėjo vasarą 
aktyvių narių susirinkimu, kuris vyko 
birželio 13 d. Sprendėme klausimus, 
susijusius su tolimesne veikla, kalbė-
jome apie 2018 m. projektus. 

Birželio 24 d. dalyvavome Lietu-
vos specialiosios kūrybos draugijos 
„gubojos“organizuotoje mugėje-
koncerte „Būkime kartu!“. renginio 
metu propagavome donorystę, de-
monstravome savo rankomis sukurtus 
dirbinius. 

to pačio mėnesio 30 d. jungiamės 
prie Nacionalinio kraujo centro or-
ganizuoto Neatlygintinos kraujo 
donorystės turo po Lietuvą. Klai-
pėdos Atgimimo aikštėje kvietė-
me miestiečius daugiau sužinoti apie 
organų donorystę, pabendrauti su 
mumis – žmonėmis po transplantaci-
jos ir jos laukiančiais. Norintys pildė 
anketas organų donoro kortelei gauti. 
gerus ketinimus pakoregavo gamta, 
sukilo smarkus vėjas, prapliupo lietus 
ir buvome priversti ankščiau numaty-
to laiko baigti akciją.

Liepos mėnesį keturi žmonės turėjo 
plaukti baidarėmis, bet kadangi vie-
nas iš jų sulaukė transplantacijos (kuo 

galime pasidžiaugti), dalyvavo trys.  
rugpjūčio 8 dieną, 60 metų suka-

ko aktyviai Klaipėdos skyriaus narei, 
„Diaverum“ dializių klinikų Klaipėdos 
padalinio vyr. slaugytojai. genovaitei 
Lukauskienei, tą pačią dieną, tik 
skirtingais metais gimusi ir dar viena 
šios klinikos slaugytoja, – Audronė 
Viršilienė. Pasveikinome medikes, 
Jovita iškepė tortą, kartu su Jelena tarė 
nuoširdžius padėkos žodžius už jų dar-
bą, rūpestį ir kantrybę slaugant mus, 
palinkėjo kuo geriausios kloties. 

Vykdydami socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 
projektą, finansuojamą iš valstybės bei 
savivaldybės biudžetų lėšų, rugpjūčio 
19–20 d. važiavome į trakus. Kelionės 
metu aplankėme Klaipėdos zoologijos 
sodą, Angelų Kalvą, pailsėjome sody-
boje, pabuvojome užutrakyje, trakų 
pilyje, Senųjų Amatų šventėje, kurios 
metu bendravome su tautodailinin-
kais, demonstravome savo dirbinius, 
sėmėmės patirties. 

11-a skyriaus narių ilsėjosi ir mo-
kėsi sveikai gyventi Palangoje or-

ganizuotoje stovykloje rugpjūčio  
22–27 dienomis. šis projektas dalinai 
finansuojamas Klaipėdos m. savival-
dybės visuomenės sveikatos skyriaus. 
Darbą su psichologu pakeisdavo 
pasivaikščiojimai mieste, muziejų 
lankymas, bendravimas tarpusavyje, 
raminanti jūros terapija.

Po vasaros vėl grįžtame toliau 
mokytis šokti į „ruedos“ šokių ir 
laisvalaikio centrą, kurti tautodailės 
salone „Marginiai“, tai socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projekto veiklos, 
kurios bus tęsiamos iki 2018 m.

Skyrę 2% nuo gPM Asociacijai „gyvastis“

Rėmėja:

Rėmėjai:
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VILNIAUS MIESTO  
SAVIVALDYBĖ

2017 m. Vilniečių stovykla Šventojoje
eLONA rutKAuSKIeNė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Vilniaus skyriaus projekto vykdytoja

rugpjūčio 11  –15 dienomis Vilniaus 
skyriaus „gyvastiečiai“ dalyvavo psi-
chosocialinėje stovykloje šventojoje. 
Vos atvykę į stovyklą, nuskubėjome 
pasisveikinti su jūra. Nuostabus oras, 
gaivus vėjas gairino mūsų veidus. Atro-
dė, kad ligos ir negandos paliko mūsų 
sielas. Vakare rinkomės salėje, kur 
mūsų laukė psichologė Vidutė Ališaus-
kaitė. Aptarėme stovyklos taisykles, 
pareigas, kiekvienas turėjome apgalvoti 
ir pasakyti kuo kiekvienas prisidės prie 
stovyklos gerovės, ko tikisi iš stovyklos. 
Dauguma tikėjosi bendravimo, atsi-
palaidavimo, gerų orų ir poilsio prie 
jūros, kelionių, linksmų užsiėmimų, 
daugiau pramogų, naujų pažinčių, 
iššūkių. Dar viena įdomi psichologės 
užduotis – išplėšyti iš popieriaus lapo 
savo atvaizdą, kokį įsivaizduojame, 
kokiu norėtume būti ir parengti apie 
save pristatymą. Vakare, kaip ir kas 
vakarą, eidavome palydėti saulės.

Kiekvieną rytą keldavomės ankstė-
liau ir eidavome mankštintis prie jūros, 
gal dėl to visas dienas buvome žvalūs ir 
linksmi. Po mankštų, turėdavome už-
siėmimus su psichologe V.Ališauskaite. 
Pirmas užsiėmimas prie jūros suteikė 
daug malonumo: susiskirstę į 4 ko-
mandas, kūrėme kūrinius iš smėlio, 
jūros žolių ir kitų pajūrio dovanų 
jūros tematika. Vieni labiau padirbėjo 
rankomis ir sukūrė nuostabias skulptū- 
ras – Neptūną ir undinę, kiti labiau 
kūrė jūrų istorijas kaip „Laivo istorija“ 
ir paveikslą „Jūrų pasakos“. Buvo ma-

lonu žiūrėti kaip aplink 
mus renkasi žmonės ir 
fotografuoja mūsų kūri-
nius. Vėliau išsirengėme į 
kitą miestelio pusę ieško-
ti akmenukų sau ir drau-
gams, kurie bus skirti 
meno terapijai. Įveikėme 
Beždžionių tiltą ir pasie-
kėme akmenuotą jūros 
krantą, kur ir rinkome 
akmenukus. Vakarėjant 
atvyko šokių mokytoja 

gintarė Malinauskaitė, kuri pajūryje 
mokė mus pirmųjų „Salsarueda“ 
žingsnelių. Valandėlę pašokę, laukda-
vome saulėlydžių. Nusileidus saulei, 
rinkdavomės salėje, žaisdavome įvairius 
žaidimus, po vidurnakčio eidavom žiū-
rėti krintančių „žvaigždžių“. 
Deja, dėl slenkančių debesų 
tik keletui žmonių pavyko 
pamatyti švytinčią uodegą 
danguje.

Dar vienas puikus užsiė-
mimas – patys pasidarėme 
aitvarus. Vieną dieną išsiruo-
šėme į Klaipėdą. Lankėmės 
delfinariume ir sužavėti ste-
bėjome delfinų pasirodymą. 
„Saulės įlankoje“ (atvirame 
baseine) žiūrėjome jūrų liūtų 
pasirodymus. emocijos ir įspūdžiai 
liejosi per kraštus. Į šventąją grįžome 
laimingi ir pasisėmę gerumo. 

Po apniukusios dienos išaušo naujas 
saulėtas ir gražus rytas. Mes su savo 
aitvarais išsirengėme prie jūros. Vieni 
aitvarai kilo aukštai ir ilgai pleveno 
danguje, kiti taip ir nepakilo. Niekas 
dėl nepakilusių aitvarų neliūdėjo, o 
ėmėsi piešti ant akmenukų. Mūsų 
žmonių fantazija beribė, net nie-
kada nepiešę, nuostabiai išdailino 
akmenėlius. ypatingai patiko vienas 
užrašas ant akmenėlio „gyvastiečiai 
visada eina kartu gyvenimo keliu. 
Mes jėga!“. Vakarėjant vėl mokėmės 
šokti pajūryje ir likom palydėti saulės, 
po saulėlydžio mūsų laukė nepakar-

tojama vakaro dalis, kurią inicijavo 
psichologė – konkursas, kurio metu 
buvo vaidinamos tautybės: indėnai, 
indai, japonai ir čiukčiai. Visi puikiai 
pasiruošė ir parodė beribę išmonę. Pa-
sirodymai buvo su dainomis ir šokiais, 
su įdomiom istorijom ir anekdotais. 
Po pasirodymų vėl linksminomės 
žaisdami įvairius žaidimus. 

Paskutinis rytas, kaip ir visi kiti, 
prasidėjo nuo mankštos prie jūros. 
Vėliau susirinkom paskutiniam pa-
sirodymui – vaidinimui „Skrisk, 
aitvare, skrisk!“. Po vaidinimo anali-
zavome, kodėl mums kartais kažkas 
nesigauna, kaip pasiekti savo tikslų. 
Apibendrinom stovyklos darbo rezul-
tatus, pasisakėm, kas labiausiai patiko 
ar nepatiko bei atsisveikinome. 

Su aitvarais ir šokiais, vaidinimais 
ir linksmais žaidimais, su saule ir jūra 
palydėjome išeinančią vasarą. Lauk-
sime kitos vasaros ir naujų projektų, 
naujų stovyklų.

Dėkojame psichologei Vidutei Ali-
šauskaitei už nuostabiai praleistą laiką, 
už nuoširdų bendravimą, už pagalbą 
atrandant savyje jėgų ir pasitikėjimo.

Dėkojame šokių mokytojai ir 
trenerei gintarei Malinauskaitei už 
kantrybę mokant mus šokti ir už 
puikias mankštas.

Dėkojame Vilniaus savivaldybės 
Sveiktos apsaugos skyriui už šios sto-
vyklos šventojoje finansavimą. 

Rėmėja:
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Greičiausiai esate girdėję, kad egzis-
tuoja muzikos terapija, šokio terapija, 
meno terapija, biblioterapija, ir dar ke-
letas sielos gydymo būdų, kai gydomąjį 
poveikį teikia pati veikla. Tad kodėl 
negalėtume sakyti, kad yra ir tokia 
„kelionių terapija“? Esu tikra, ne vienas 
esate patyręs jų gydomąjį poveikį.

Kelionės – vienas dažniausiai mini-
mų mėgstamų laisvalaikio užsiėmimų. 
Aš taip pat priklausau tai grupei, esu 
neabejinga kelionėms ir keliavimui. 
Juk labai smagu patirti tą jausmą, 
kai pradedi ruoštis kur iškeliauti… 
Ką ten ruoštis, ne lagamino krovimą 
turiu galvoj – net jei planuojama ke-
lionė dar tik po mėnesio, žiūrėk, ji jau 
„nuotoliniu būdu“ daro savo… 

Į Augustavą
Vienos dienos kelionė „Kauno 

Gyvasties“ nariams buvo jaudinanti. 
Suvalkų kraštas, kuriame lankėsi 
popiežius Jonas Paulius II, du pa-
grindiniai jo miesteliai – Augustavas 
ir Seinai. Pasiplaukiojimas Augustavo 
kanalo šliužais tapo išgyventų jausmų 
kulminacija. 

Šiaip ar taip, kelionė – tai gana 
saugus laikinas pabėgimas. Saugus –  
nes mes niekur nedingstame iš rea- 
laus pasaulio, o tik persikeliame pa-
būti kitoje jo vietoje. Netgi kaip tik, 
atvirkščiai – esame priversti plačiau 
atsimerkti. Jos metu, eksperimen-
tuojant, tiesiog stebint iš tolo ar 
užsiimant visai kitais dalykais ir dėl 
nieko nekvaršinant sau galvos, gali 
įvykti ir kažkokių pasikeitimų. 

Be to, kelionėje niekada nežinai, 
ką ir kur atrasi. Net jei viską ir kuo 
tiksliausiai susiplanuoji. Turi tik būti 
atviras patirčiai … 

Bendri nuotykiai, tie patys įvykiai 
ir įspūdžiai, tam tikra kelioninė ruti-
na – visus suartina. Keliaujant lengva 
pasijusti „artimais su svetimais“. Ir vie-
nišiai, ir kompanijų žmonės gali rasti 
sau naujų draugų, tai – puiki proga. 

Kartais daug svarbiau nei užmegzti 
ilgalaikę draugystę ar sutvirtinti ryšį 
yra poreikis tiesiog pajusti tą vienijantį 
bendrumo jausmą su kitais nariais. 

Į Paberžę
„Kauno Gyvasties“ išvyka pagal 

Rimantą Kranauską pasisemti dvasios 
stiprybės didžių asmenybių gyvenimo 
takais – Radvilų miestas Kėdainiai, 
Česlovo Milošo gimtinė, Tėvo Sta-
nislovo Paberžė. Ištrauka iš knygos 
apie Tėvą Stanislovą „Sielų gydytojas“ 
vienas iš jo pamokslų: „Be abejo, mes 
negalime laiko nei sustabdyti, nei 
sulėtinti. Tačiau spalvinti laiką gali-
me, o gal ir privalome. Nudažome, 
nuspalviname savąsias dienas, deja ir 
kitų.“ Ačiū Rimantui Kranauskui už 
šiltai spalvotas dienas.

Į Gardiną
Svarbiausia gyvenime – sveikata. Jos 

gerovę užtikrina ne tik medikamentai, 
bet ir dalyvavimas kultūriniame ar 
visuomeniniame gyvenime. Galima 
sakyti, jog sveikata priklauso ir nuo 
turiningo laisvalaikio praleidimo, šil-
to bendravimo ir tik tuomet žmogus 
gali pajusti gyvenimo pilnatvę.

Tai suprasdami „Kauno Gyvas-
ties“ nariai noriai renkasi aktyvų 

laisvalaikio praleidimo būdą: įvairus 
užsiėmimus ir ekskursijas, kurias yra 
labai pamėgę.

Vieną ankstų sekmadienio rytą, nors 
kiek ir nedamiegoję, susirinkome visi 
pilni ryžto, kupini smalsumo. Mūsų 
laukė išvyka į Gardiną. Gardinas – 
mūsų istorija, tai LDK kunigaikščių 
pagrindinė rezidencija, todėl ir šian-
dien galima rasti nemažai LDK didybę 
liudijančių paminklų. Pradėjome nuo 
trumpos pažinties su miestu ir išsku-
bėjome paplaukioti prie Augustavo 
kanalų, kur mūsų jau laukė laivas. 
Likome sužavėti XIX a. pradžios ranko-
mis iškastu kanalu ir galingais šliužais, 
kurie siekė net 3,5 m. Grižę į miestą, 
toliau tęsėme pažintį su istorijos bei 
kultūros paminklais. Jaunojo istoriko 
ir gido Aleksandro pasakojimai apie jo 
gimtąjį miestą su pikantiškomis istori-
jos detalėmis, nepaliko abejingų.

Grįžtant namo kelias tai pat neprail-
go, nes visą kelią mūsų mažasis draugas 
Tadas pasakojo anekdotus. Namo jau 
grįžome naktį, kai kurie ir snausdami, 
tačiau laimingi, pilni gerų emocijų, 
nepamirštamų prisiminimų, kurių 
manau užteks visai žiemai, nes tai buvo 
paskutinė „Kauno Gyvasties“ kelionė 
šiais metais. Širdingą ačiū tariame šios 
kelionės organizatorei Vilijai.

Kelionių terapija
JELENA LuKoŠEVIČIENė, psichologė-psichoterapeutė
VILhELMAS RuTuLIS, KKNLD „Kauno Gyvastis“ narys
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Trečiąjį metų ketvirtį Suvalkijos „Gyvastiečiai“  
ir dirbo, ir pramogavo
ILONA MASAItIeNė, Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis” Marijampolės skyriaus projekto vadovė

Lietuvos asociacijos „gyvastis“ 
Marijampolės skyriaus nariai, vyk-
dydami socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems projektą, 
užsiėmimų amatų būrelyje metu 
dirbome kruopščiai ir atsakingai. 
Smagu, kad prie mūsų prisijungia 
nauji organizacijos nariai, kurie, kaip 
patys sako „labai ne prie meno“, bet 
kai pabūna kartu, pasilieka ir tampa 
tokie meniški. šią vasarą mums pa-
vyko dalyvauti plenere „Zyplių žio-
gai“, kur turėjome galimybę pabūti 
ir padirbėti kartu su profesionaliais 

menininkais labai smagioje, jaukioje 
Zyplių dvaro aplinkoje. už tai esame 
labai dėkingi Lukšių seniūnui Vidui 
Cikanai ir mūsų užsiėmimų vadovei 
Kristinai. Na, o baigiantis vasarai 
Marijampoliečiai kartu su Vilkaviš-
kiečiais keliavome 
į Smalininkus, kur 
buvome „sulaiky-
ti“ pasieniečių ir 
dalyvavome labai 
smagioje teatrali-
zuotoje ekskursijo-
je po Smalininkus, 

MARIJAMPOLĖS  
SAVIVALDYBĖ

Rėmėja:

vėliau kėlėmės vieninteliu Nemuno 
keltu per Nemuną, vykome į Lekėčių 
bendruomenės moterų kulinari-
nio paveldo namus, kur ragavome 
mėgstamiausią vasaros sriubą šalti-
barščius su ugnyje skrudinta silke, 

košelieną (taip zanavykai vadina 
šaltieną), po pietų atsigėrėme gilių 
kavos. galiausiai, pasistiprinę kartu 
su bendruomenės moterimis kepėme 
šakotį. Visiems buvo linksma, šilta, 
įdomu ir labai saldu.


