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Praėjusieji metai – sėkmin-
giausi Lietuvos organų do-
norystei ir transplantacijai

Jie prasidėjo gražiomis sukaktimis. 
2015 m. sausio 15 d. Santariškių 
klinikų medikai sėkmingai atliko 
100-ją kepenų transplantaciją  
Lietuvoje.

Vilniaus universiteto ligoninės 
Santariškių klinikų gydytojai vasario 
pradžioje atliko jubiliejinę šimtąją 
širdies persodinimo operaciją. 

O šiais metais sukanka 46 metai, kai 
Lietuvoje buvo pradėtos transplan- 
tacijos: 1970 metų vasario 18-ąją buvo  
atlikta pirmoji inksto transplantacija. 
Per 46 metus Lietuvoje atlikta daugiau 
kaip 1900 inkstų transplantacijų.

Kaip informuoja Nacionalinis 
transplantacijos biuras, praėjusieji  
2015-ieji – neabejotinai sėkmingiausi 
metai per visą Lietuvos organų 
donorystės ir transplantacijos istoriją.

Pernai sulaukta daugiausiai artimųjų 
pritarimo aukoti mirusiųjų organus 
donorystei, taip pat užregistruotas 
rekordinis donorų skaičius. 

Per 2015 metus Lietuvoje buvo 57 
efektyvūs donorai (2014 metais – 31). 
Transplantacijų skaičius buvo gerokai 

„Lietuvos garbės“ apdova-
nojimu pagerbti organų 
donorų artimieji

Jau vienuoliktą kartą TV3 žinių 
tarnybos surengtuose „Lietuvos 
garbės“ apdovanojimuose „Metų 
pasiaukojimo“ statulėle buvo ap-
dovanota mama Ilona Gaubytė, po 
savo penkiolikmečio vaiko Ernesto 
Jankausko staigios mirties paau-
kojusi jo organus donorystei, o tai 
suteikė viltį pasveikti net septyniems 
žmonėms. Kilnūs poelgiai nelieka 
nepastebėti. Tai – tarsi simbolinė 
padėka visų mirusių organų donorų 
artimiesiems, kurie skaudžią netekties 
valandą priima itin kilnų sprendimą 

didesnis, lyginant su ankstesniais 
metais, Vilniuje ir Kaune buvo atlik-
tos 198 organų ir audinių (ragenų) 
transplantacijos (2014 metais – 132). 
Atliktos 106 inkstų transplantacijos iš 
mirusio donoro, o tai beveik dvigubai 
daugiau nei ankstesniais metais – 57.  
Artimojo inkstas persodintas 9 re-
cipientams (2014 m. – 13). Net 
du Lietuvos vaikai sulaukė širdies 
iš užsienio, pernai donoro širdis 
persodinta 17 recipientų (2014 m. –  
11). Ragenų transplantacijų atlikta 
49 (2014 m.– 35). Pernai buvo at-
likta 14 kepenų (2014 m. – 12),  
2 plaučių persodinimo transplan- 
tacijos (2014 m. – 1), viena kasos ir 
inkstų komplekso transplantacija. Iš 
viso pritarimą donorystei išreiškė 
21 650 asmenų, iš jų – 1635 per 
praėjusius metus.

Statistika iš www.transplantacija.lt

ir sunkiai sergantiems pacientams 
suteikia galimybę išgyventi. 

Kunigas Ričardas Doveika sako, 
kad ne kiekviena mama sutiktų savo 
mirusį vaiką paaukoti donorystei 
ir leisti atiduoti jo organus sunkiai 
sergantiems žmonėms.
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Medicininė inforMacija

Recipientų inkstų transplantacijai atranka.  
Ar viską padarome?
DALIA ALEKNIENė, Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikos“ Organų transplantacijos  
koordinavimo centro vadovė, Nefrologijos ir inkstų transplantacijos skyriaus vedėja

3

Net 110 moksliškai pagrįstais ty-
rimais, kuriuose išnagrinėta beveik  
2 mln. tirtų galutiniu inkstų funkcijos 
nepakankamumu sergančių pacientų 
atvejų, įrodyta didesnė inkstų trans-
plantacijos nei gydymo dializėmis 
nauda (American Journal of Trans-
plantation 2011;11(10):2093-2109) 
duomenys).

Visų amžiaus grupių transplantuoti 
pacientai, palyginus su dializuojamai-
siais rečiau serga širdies ir kraujagyslių 
ligomis, infekcijomis, ilgiau gyvena. 
Be to, transplantuotų pacientų gyve-
nimo kokybė geresnė.

Iš žemiau pateiktos lentelės matyti, 
kad transplantuoti pacientai gyvena 
ilgiau už dializuojamus. Raudona 
spalva pažymėti dializuojami pacien-
tai, mėlyna – gyvenantys su mirusio 
donoro inkstu, pilka – gyvenantys su 
gyvo donoro inkstu. 10 metų išgyve-
na beveik 55 proc. pacientų, kuriems 
persodintas gyvo donoro inkstas,  
44 proc. – kuriems persodintas mi-
rusio donoro inkstas ir tik 12 proc. 
dializuojamų pacientų.

Inksto transplantacijos paslau-
gų etapai
INKSTO TRANSPLANTACIJOS 

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO-
KĖJIMO tvarka (2014-06-30 SAM 
įsakymas Nr. V-748) numato šiuos 
inksto transplantacijos etapus:

1. Pacientų atranka inksto trans-
plantacijai;

2. Periodinis recipiento ištyri-
mas;

3. Recipiento atranka gyvo / 
mirusio donoro inksto transplan-
tacijai ir ištyrimas;

4. Recipiento paruošimas gyvo / 
mirusio donoro inksto transplanta-
cijai;

5. Potencialaus gyvo donoro at-
ranka ir ištyrimas;

6. Potencialaus mirusio donoro 
atranka ir ištyrimas;

7. Gyvo / mirusio donoro inksto 
paėmimo operacija;

8. Gyvo donoro stebėjimas po nef-
rektomijos (inksto paėmimo);

9. Gyvo / mirusio donoro inksto 
transplantacijos operacija;

10 Recipiento ištyrimas ir gydymas 
stacionare po transplantacijos;

11. Recipiento ambulatorinis ste-
bėjimas po transplantacijos;

12. Transplantuoto inksto biopsija, 
vykdoma pagal protokolą; 

13. Ūminės inksto atmetimo reak-
cijos po transplantacijos diagnostika 
ir gydymas;

14. Citomegalo viruso (CMV) in-
fekcijos gydymas po transplantacijos;

15. Recipiento gydymas stacionare 
po inksto transplantacijos dėl kitų 
su inksto transplantacija susijusių 
priežasčių.

Tamsiau pažymėti punktai – pa- 
cientų atranka transplantacijai, peri-
odinis laukiančiojo transplantacijos 
sveikatos patikrinimas, gyvo donoro 
atranka ir ištyrimas – turėtų būti 
tobulinami. Reikia labiau šviesti paci-
entus apie transplantacijos galimybes 
bei nuolat skatinti donorystę.

Iš Nacionalinio transplantacijos 
biuro pateiktų duomenų matyti, kad 
nuo 2013 metų pradėjo mažėti pa- 
cientų laukiančių inksto ar inksto-
kasos komplekso transplantacijų.

Galutiniu inkstų nepakankamumu sergančių pacientų išgyvenamumas

Jungtinių Amerikos valstijų duomenys, 2012 m.

Dializuojami pacientai

1 metai 5 metai 10 metų

Gyvenantys su mirusio 
donoro inkstu

Gyvenantys su gyvo 
donoro inkstu

Dalia Aleknienė
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2014 m. Lietuvoje inksto trans-
plantacijos laukė tik 13,5 % diali-
zuojamų pacientų. 1361 pacientui 
buvo atliekamos hemodializės ir 60 –  
peritoninė dializė. Iš daugiau nei  
1400 dializuojamų pacientų laukian-
čiųjų sąraše buvo tik 192. 

Lietuvoje 2014 m. iš visų galutinės 
stadijos  inkstų nepakankamumu 
sergančiųjų pacientų (2161) 63 proc.  

buvo atliekamos hemodializės,  
2,7 proc. – peritoninė dializė ir  
34,3 proc. buvo transplantuoti. Taigi 
Lietuvoje buvo tik 1/3 transplantuo-
tų pacientų, sergančių terminaliniu 
inkstų nepakankamumu. Tuo tarpu 
daugelyje Europos šalių transplan-
tuoti pacientai sudaro 50 proc.,  
o kai kuriose šalyse (Norvegijoje, 
Islandijoje) net 70 proc. 

Mūsų siekiamybė turėtų būti –  
2/3 transplantuotų ir 1/3 dializuoja-
mų pacientų.

Lietuvoje vidutiniškai inkstų trans-
plantacijos iš mirusio donoro laukia-
ma 18 mėn. nuo įtraukimo į Žmogaus 
audinių, ląstelių ir organų donorų bei 
recipientų registrą arba vidutiniškai 
apie 36 mėn. nuo dializių pradžios. 
Keturiose Europos šalyse – Austrijoje, 
Norvegijoje, Olandijoje ir Škotijoje 
atlikti tyrimai rodo, kad šiose šalyse 
2001 m. nuo dializių pradžios pa- 
cientai transplantacijos laukdavo 
nuo 11 iki 26 mėnesių. Trumpiausiai 
transplantacijos laukdavo Norvegijos 
pacientai.

Kodėl taip svarbu kuo greičiau 
transplantuoti dializuojamus pa- 
cientus? Daugelio mokslinių tyrimų 
nustatyta, kad ikitransplantacinė 
dializių trukmė turi įtakos recipientų 
išgyvenamumui. Kuo greičiau pa- 
cientas transplantuojamas, tuo ilgiau 
jis gyvena. 

Galimybę greičiau transplantuoti 
pacientus suteikia gyvoji donorystė. 
Jei yra gyvas donoras, transplantaciją 
galima atlikti net nepradėjus diali-
zuoti. Gyvo donoro transplantacijų 
pasaulyje atliekama 2 kartus dau-
giau negu Europos Sąjungos šalyse: 
pasaulyje net 42 proc. visų inkstų 
persodinimo operacijų sudaro iš gyvų 
donorų persodinti inkstai. Tuo tarpu 
Europos Sąjungoje gyvoji donorystė 
sudaro tik 21 proc. 

Inkstų transplantacija iš gyvo 
donoro Lietuvoje
Lietuvoje transplantacijos iš gyvo 

donoro pradėtos 1974 m. Nuo  
2010 m. atliekamos transplantacijos, 
esant nesuderinamoms kraujo gru-
pėms (atlikta 13). 

Transplantacijų iš gyvo donoro 
privalumai: transplantacijas galima 
planuoti, atlikti transplantaciją net 
nepradėjus dializės, geresni persodin-
to inksto ir paciento išgyvenamumo 
rodikliai. 

Tačiau 2015 m. iš 115 inksto per-
sodinimo operacijų tik 9 (7,8 proc.) 
atliktos iš gyvo donoro. 

Nacionalinio transplantacijos biuro duomenys

Pacientai, laukiantys inkstų transplantacijos 2004–2015 m.

Pacientai, laukiantys transplantacijos 2016.02.01

Pacientai, laukiantys kasos ir inksto komplekso transplantacijos 2008–2015 m.
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Recipientų, laukiančių inksto 
transplantacijos, pareigos
INKSTO TRANSPLANTACIJOS 

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO-
KėJIMO tvarka (2014-06-30 SAM 
įsakymas Nr. V-748) numato tokias 
pacientų, laukiančių persodinimo 
operacijos pareigas:
• Pasikeitus sveikatos būklei ligonis 

turi  informuoti savo dializės įstai-
gos gydytoją, kuris informaciją apie 
pasikeitusią recipiento sveikatos 
būklę turi pateikti Nacionaliniam 
transplantacijos biurui;

• Turi atvykti transplantacijos atran-
kai (dėl inksto donoro ir recipiento 
poros parinkimo);

• Turi atvykti į transplantacijos pas-
laugų įstaigą konsultacijos – perio-
dinei patikrai.
Dializės įstaigos gydytojas ne rečiau 

kaip kas 2 metus turėtų siųsti  poten-
cialų recipientą į transplantacijos įs-
taigą (Vilniuje arba Kaune) sveikatos 
patikrinimui. 

Iš aukščiau esančioje lentelėje 
pateiktų duomenų matyti, kad net  
30 proc. neatvykusių į transplantaciją 
pacientų, nurodė, kad serga. Tai rodo, 
kad pacientai apie pablogėjusią svei-
katos būklę arba nepraneša dializės 
gydytojams, arba  gydytojai – Nacio-
naliniam transplantacijos biurui.

Labai svarstytina, kad tęsiantis to-
kiai situacijai transplantacijos centro 
gydytojui galėtų būti suteikta teisė 
įforminti tokių potencialių recipientų 
statuso pasikeitimą, teikiant NTB 
atitinkamas anketas, kad pacientas 
yra laikinai nerecipientas.

Recipientų atrankos problemos
• Nepakankama informacija apie re-

cipientų sveikatą: nėra medicininių 
dokumentų, daug svarbios informa-
cijos pacientai neprisimena, nežino, 
ne viską sugeba paaiškinti; 

• Recipientai nepakankamai ištirti;
• Kai kuriems  recipientams atrankos 

transplantacijai metu nustatomos 
laikinos kontraindikacijos transplan-
tacijai ar retais atvejais priimamas 
sprendimas dėl visiško išbraukimo iš 
transplantacijos laukiančiųjų sąrašo 
dėl absoliučių kontraindikacijų.

Gyva donorystė Europos Sąjungoje 2004–2013 m.

Europos Tarybos duomenys apie 2013 m. 42 Europos šalyse iš gyvų  
ir mirusių donorų atliktų transplantacijų skaičių milijonui gyventojų.

Iš gyvų donorų atliktos inksto 
persodinimo operacijos

Iš mirusių donorų atliktos inksto 
persodinimo operacijos

Transplantacijų skaičius 
iš mirusių donorų
Transplantacijų skaičius 
iš gyvų donorų

Nacionalinio transplantacijos biuro duomenys

Nyderlandai (954)
Ispanija (2552)

Norvegija (269)
Jungtinė Karalystė (3257)

Austrija (421)
Kroatija  (208)

Prancūzija (3074)
Belgija (500)

Švedija  (421)
Čekija (460)

Portugalija (450)
Airija (185)

Turkija (2944)
Danija (215)

Estija (48)
Suomija (189)

Šveicarija (278)
Latvija (72)
Malta (13)

Lenkija (1162) 
Vengrija (291)
Slovėnija (60)

Lietuva (85)
Kipras (31)

Italija (1715)
Vokietija (2272)

Islandija (8)
Slovakija (119) 

Makedonija (38)
Juodkalnija (10)

Graikija (151)
Rumunija (294)

Serbija (104)
Gruzija (32)

Azerbaidžanas (67)
Rusija (935)

Bosnija ir Hercegovina (15)
Bulgarija (28)
Ukraina (140)

Armėnija (9)
Moldova (6)

Liuksemburgas (0)

JAV (17657)
Kanada (1342)

Izraelis (264)
Baltarusija (310)
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Mūsų šalyje 2013 m. buvo atliktos 85 inkstų transplantacijos, iš jų tik 7 iš gyvų donorų.

Pacientų, laukiančių transplantacijos, neatvykimo transplantacijos  
atrankai priežastys

Neatvykimo priežastis %
1 Liga (negalavimas) 30,8
2 Neatsiliepia nurodytais telefonais   7,5
3 Negali atvykti dėl kitų priežasčių   4,9
4 Laukia kasos ir inksto komplekso   1,3
Nacionalinio transplantacijos biuro informacija
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Siekiamybė:
Transplantuoti pirmąjį atvykusį 

(vienam inkstui) pacientą .  Šio tikslo 
įgyvendinimui  reikia gerinti poten-
cialių recipientų priežiūrą ir mažinti 
pacientų desensitizaciją, įtraukiant 
papildomą apmokamą transplanta-
cijos paslaugos etapą – desensitiza-
ciją laukiant mirusio donoro inksto 
transplantacijos, ko mes aktyviai ir 
sieksime.

Recipientų periodinė patikra
• Pacientai nesiunčiami į transplan-

tacijos centrus periodinei patikrai 
(neužpildoma anketa);

• Abu transplantacijos centrai ir 
mes, Vilniaus universiteto ligoni-
nės „Santariškių klinikos“, esame 
pasiruošę pacientus priimti tiek 
prieš įtraukiant į transplantacijos 
laukiančiųjų sąrašus, tiek periodinei 
patikrai.

• VUL SK jau turime sukūrę po-
tencialių recipientų kompiuterinę 
stebėsenos sistemą.

Išvados
• Ne visi ir ne visada savalaikiai pacien-

tai įtraukiami į laukiančiųjų sąrašą; 
• Žemas gyvos donorystės aktyvumas;
• Nepakankama potencialių recipien-

tų sveikatos priežiūra;
• Neišspręstas recipientų pareigų 

vykdymo klausimas;
• Informacijos apie recipientus, atvy-

kusius transplantacijai, stoka.

Galimi sprendimai
1. Teisinės bazės tobulinimas:
• Gal reikėtų patikslinti pacientų 
atrankos transplantacijai kriteri-
jus? Numatyti ir recipientų, ir 
gydytojų atsakomybę, periodinės 
patikros terminus, „prirašyti“ 
pacientą prie konkretaus trans-
plantacijos centro?
• Keisti/tikslinti dializių reikala-
vimus? Detalizuoti apmokėjimą 
už dializės procedūrų atlikimą?
• Sukurti naują modelį – reci-
pientų priežiūrą viename trans-
plantacijos centre?

2. PASIŪLYMAS: Kiekviename 
dializių centre numatyti atsakingą 
asmenį už recipiento priežiūrą.

3. Sukurti pacientų, laukiančiųjų 
transplantacijos, PASĄ, kuris bent 
laikinai pagerintų transplantacijos 
centrų gydytojams gauti reikiamą 
svarbią informaciją apie atvykusio 
transplantacijos atrankai ligonį. 

Modelis  „Recipientų priežiūra 
viename transplantacijos 
centre“ 
Tame pačiame centre pacientas 

prižiūrimas prieš transplantaciją, 
čia jam atliekama transplantacija, 
o vėliau užtikrinama priežiūra po 
transplantacijos.

Modelio „Recipientų priežiūra 
viename transplantacijos 
centre“ privalumai:

• Pacientų teisės pasirinkti gydymo 
įstaigą principo užtikrinimas,

• Pacientai patirtų mažiau streso, 
• Skatintų transplantacijos centrų ir 

dializių įstaigų bendradarbiavimą, 
• Dėl transplantacijos centrų gydy-

tojų aktyvumo gerėtų potencialių 
recipientų atrankos bei priežiūros 
procesas,

• Būtų skaidrus ir argumentuotas do-
norinių organų paskirstymas (dono-
rinis organas – paskui recipientą),

• Realūs transplantacijos centrų inkstų 
transplantacijos rezultatų kokybiniai 
rodikliai.

Potencialaus recipiento  
PASAS:

• Neformalus medicininis dokumen-
tas, skirtas specifinių duomenų apie 
potencialų recipientą įrašymui/
kaupimui ir panaudojimui trans-
plantacijos tikslais;

• Paciento neprieštaravimas, medici-
ninio personalo geranoriškumas.

Paso turinys
• Bendrieji duomenys,
• Duomenys apie dializes,
• Svarbūs įvykiai  (kraujo perpylimai, 

operacijos ir kt.),
• Periodiniai vizitai transplantacijos 

centre,
• Tyrimai,
• Konsultacijos,
• Kvietimai transplantacijai,
• Recipiento statuso pasikeitimas,
• Įvairios medicininių dokumentų 

kopijos.

Kad mūsų pacientai  
kuo ilgiau ir kokybiškiau 
gyventų, reikia:

• Pakeisti nuostatą apie pakaitinę 
inkstų terapiją,

• Gerinti transplantacijos prieinamu-
mą (kuo ankstyvesnis įtraukimas į 
Registrą; gyvos donorystės plėtra),

• Atlikti kokybišką recipientų sveika-
tos priežiūrą.

Inkstų transplantacija iš gyvo donoro Lietuvoje

Nacionalinio transplantacijos biuro duomenys
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Paliatyvaus gydymo galimybės  
vyresnio amžiaus pacientams
JELENA PAVINIč, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Nefrologijos centras

Kai pasaulyje buvo pradėtos 
hemodializės, šios procedūros 
atrodė pavojingos ir dažniau-
siai vyresnio amžiaus pacien-
tams dėl sunkių komplikacijų 
toks gydymo metodas buvo 
kontraindikuotinas. Tačiau 
šiais laikais situacija yra pa-
sikeitusi – daug pacientų, 
sergančių galutinės stadijos 
lėtine inkstų liga, yra vyresnio 
amžiaus, o dializės yra viena 
pagrindinių gydymo galimy-
bių. Dializuojamų pacientų 
populiacijos senėjimas iškelia 
naujus klausimus ir proble-
mas šiuolaikinėje visuomenė-
je. Dializės nauda skiriasi tarp 
vyresnio ir jaunesnio amžiaus 
pacientų, o šių skirtumų su-
pratimas užtikrina efektyvią 
pacientų priežiūrą ir gydymą. 
Kalbant apie vyresnį, sunkia 
ir nepagydoma liga sergantį 
ligonį, pakaitinės inkstų tera-
pijos parinkimas tampa viena 
sunkiausiai išsprendžiamų 
dilemų. Dializės taikymo 
galimybės paliatyviems pacientams 
kelia daug diskusijų tarp nefrologų, 
geriatrijos (senatvės ligų) specialistų, 
pačių pacientų ir jų šeimos narių, nes 
čia susikerta etiniai bei moraliniai 
įsitikinimai ir konkrečių oficialių me-
dicininių rekomendacijų trūkumas.  

Svarbu suprasti ir įvardinti, kas 
yra paliatyvi terapija ir koks yra 
paliatyvus pacientas. Tai toks pa- 
cientas, kuris serga sunkia, nepagy-
doma liga, kai nėra ligos remisijos 
ar stabilizavimosi. Tai gali būti ne 
tik vyresnio amžiaus, turintis daug 
sunkių gretutinių patologijų, bet ir 
jaunas onkologine liga sergantis pa-
cientas. Paliatyvios terapijos objektas 
yra pacientas,  jo šeima ir artimieji. 
Šis gydymo būdas nepakeičia pačios 

ligos eigos, tačiau pagerina paciento 
gyvenimo kokybę, lengvina fizines, 
dvasines kančias bei sprendžia psi-
chosocialines problemas. Vertinant 
paliatyvų pacientą pagal bendrą 
būklę, funkcines galimybes ir sava-
rankiškumą, tai yra sunkios būklės 
ligonis, negalintis pasirūpinti savimi, 
priklausomas nuo kitų ir reikalaujan-
tis visiškos priežiūros. Toks pacientas 
visą laiką guli lovoje arba gali atsisėsti 
padedant kitiems. Priklausomai 
nuo būklės sunkumo, sąmonė gali 
svyruoti nuo visiškai normalios iki 
prislopintos ir komos. Šiems paci-
entams išsivysčius galutinės stadijos 
inkstų pažeidimui, pakaitinės inks-
tų terapijos parinkimas yra labai 
problematiškas. Dėl sunkios būklės 

ir daugybės gretutinių pato-
logijų inksto transplantacija 
jiems yra kontraindikuotina, 
išlieka hemodializės, perito-
ninės dializės bei konserva-
tyvaus gydymo galimybės. 
Kiekvienam pacientui sten-
giamasi parinkti optimalų 
variantą, užtikrinantį stabilią 
bendrą būklę, patenkinamą 
gyvenimo kokybę ir ilgesnę 
gyvenimo trukmę.

Vyresniame amžiuje prog- 
resuoja daugybė lėtinių ligų. 
Yra mokslinių įrodymų, kad 
lėtinės inkstų ligos progresa-
vimas ir bendrosios paciento 
būklės blogėjimas skiriasi 
priklausomai nuo taikomo 
gydymo. Pacientų sergančių 
lėtine inkstų liga, kuriems 
netaikomos hemodializės, 
bendra būklė pakankamai 
ilgą laiką išlieka stabili, tik 
išsekus gyvybinėms funkci-
joms, būklė staigiai blogėja ir 
pacientas miršta. Tuo atveju, 
kai pradedamos hemodializės, 

koreguojama uremija, lėtinės ligos 
progresavimas išlieka, kartu palaips-
niui blogėja paciento būklė. Šie pa-
cientai miršta kiek vėliau, tačiau dėl 
sunkios bendros būklės nukenčia jų 
gyvenimo kokybė. Vyresnių pacientų 
numanoma gyvenimo trukmė po 
hemodializės pradžios priklauso nuo 
amžiaus - kuo vyresnis amžius, tuo 
gyvenimo trukmė mažesnė. Šie duo-
menys verčia susimąstyti, ar norima 
pailginti pacientų gyvenimo trukmę, 
ar pagerinti jų gyvenimo kokybę. 

Nagrinėjant hemodializės įtaką 
vyresnio amžiaus pacientams, ras-
ta, kad daugiau nei pusės pacientų 
bendra būklė pablogėjo jau net po  
3 mėnesių nuo hemodializės pra-
džios, o dalis jų mirė. Po metų šie 

Jelena Pavinič, Vilniaus universiteto ligoninės  
Santariškių klinikų Nefrologijos centras
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rodikliai buvo dar didesni, nuo 
hemodializės pradžios tik 1 iš 8 pa-
cientų bendra būklė liko nepakitusi. 
Tyrimo autoriai bendros būklės pa-
blogėjimą siejo su vyresniu amžiumi, 
cerebrovaskulinėmis ligomis, demen-
cija bei hospitalizacija hemodializės 
pradžioje dėl išsivysčiusių kompli-
kacijų. Dar didesnės studijos metu 
buvo vertinamas hemodializuojamų 
pacientų gyvenimas paskutiniais 
mėnesiais. Tarp šių pacientų yra pa-
kankamai didelis hospitalizavimo ir 
gydymo intensyviosios terapijos sky-
riuje dažnis. Beveik trečdaliui iš jų 
paskutiniais mėnesiais buvo atlikta 
bent viena intervencinė procedūra, 
tokia kaip dirbtinė plaučių ventilia-
cija, kardiopulmoninis gaivinimas 
ar maitinimo nazogastrinio zondo 
įvedimas. Šie duomenys nurodo, kad 
hemodializuojami pacientai paskuti-
niais mėnesiais būna labai sunkūs ir 
reikalauja intensyvaus gydymo.

Įvertinus tokius duomenis, kyla 
abejonių, ar hemodializė duoda 
daugiau naudos nei žalos. Pradedant 
gydymą, reikia suprasti, kokio re-
zultato tikimasi – užtikrinti ilgesnį 
paliatyvaus paciento išgyvenamumą 
ar geresnę gyvenimo kokybę. Kitas 
labai svarbus klausimas vyresnio 
amžiaus pacientams – ar yra gali-
mybių suformuoti hemodializės 
prieigą? Dėl periferinių kraujagyslių 
ligos yra mažesnė galimybė sudaryti 
arterioveninę fistulę ir net sėkmingai 
ją suformavus, numatomas ilgesnis 
brendimas. Centrinės venos kateteriai 
tampa pagrindiniu infekcijų šaltiniu. 
Taip pat reikėtų nepamiršti hemodia-
lizės pašalinių poveikių – pykinimo, 
hemodinamikos pokyčių, silpnumo, 
raumenų skausmo ir t. t. Be to, 
pradėjus hemodializes, dalį likusio 
gyvenimo pacientas praleis kelyje į 
hemodializės centrą, pačiame centre 
arba ligoninėje dėl išsivysčiusių kom-
plikacijų. Gal jis norėtų daugiau laiko 
praleisti su šeima ir artimaisiais?

Nagrinėjant gyvenimo kokybės 
ir trukmės klausimą, buvo tiriami 
pacientai, daliai iš kurių buvo atlie-
kama pakaitinė inkstų terapija, o likę 
gydomi konservatyviai. Gauti rezul-

tatai nurodė, kad gyvenimo trukmė 
hemodializės grupėje buvo gerokai 
ilgesnė nei konservatyvaus gydymo 
grupėje. Tačiau kokybiško gyvenimo 
trukmė, kai pacientas negulėjo ligo-
ninėje ar nesilankė dializės centre, 
beveik nesiskyrė, o hospitalizavimas 
buvo mažesnis konservatyvaus gy-
dymo grupėje. Be to, pastebėta, kad 
vyresni pacientai tapo mažiau sava-
rankiški pakaitinės inkstų terapijos 
grupėje dėl dažnesnių  komplikacijų 
ir hospitalizavimo.

Užsienio literatūroje dažnai naudo-
jama paliatyvios dializės sąvoka, di-
džiąja dalimi ji apima namų dializę - 
namų hemodializę, savarankišką ar 
asistuojamą peritoninę dializę. Lietu-
voje namuose yra galimybė atlikinėti 
tik peritoninę dializę. Kiti paliatyvios 
dializės parametrai galėtų būti pritai-
komi ambulatoriškai hemodializuo-
jamiems pacientams. Paliatyviems 
pacientams galima atlikinėti hemo-
dializes per centrinės venos kateterį, 
nesiekiant suformuoti arterioveninės 
prieigos. Be to, hemodializė gali būti 
atliekama mažesniais greičiais, nusta-
toma mažesnė filtracija, procedūros 
trukmė bei nesiekiama optimalaus 
kt/V. Norint išvengti hemodinamikos 
svyravimų, pacientams leistina leng- 
va hipertenzija. Siekiant užtikrinti 
geresnę gyvenimo kokybę, taikomi 
mažesni dietos apribojimai, o tyrimai 
atliekami tik esant būtinybei.

Vyresni pacientai turi daugybę 
kliūčių atlikti peritoninę dializę 
savarankiškai. Fizinių galimybių ap-
ribojimas: regos sutrikimas, mažesnis 
smulkiosios motorikos vikrumas bei 
bendros jėgos sumažėjimas. Kita 
priežastis, tai kognityvinės funkcijos 
pablogėjimas. Dar yra ir socialinių 
problemų, ne visi vyresnio amžiaus 
pacientai turi tinkamas gyvenimo 
sąlygas ar transportavimo galimybes 
iki dializės centro ambulatorinėms 
konsultacijoms, be to, kiti gali bijoti 
pačios procedūros ir nepasitikėti 
savimi. Negalint peritoninės dializės 
atlikti savarankiškai, paliatyviems 
pacientams gali būti taikoma asis-
tuojama peritoninė dializė. Nepai-
sant kliūčių šis dializės būdas turi 

privalumų paliatyviems pacientams. 
Peritoninė dializė atliekama namuo-
se, pažįstamoje aplinkoje, pacientas 
negaišta laiko kelionei iki hemo-
dializės centro. Dėl šių priežasčių 
mažiau apribojamas  paciento ir jo 
artimųjų įprastas gyvenimo būdas. 
Be to, peritoninės dializės metu nėra 
staigių hemodinamikos pokyčių ir 
nereikalinga kraujagyslinė prieiga.

Lyginant peritoninę ir hemodializę, 
nustatyta, kad peritoninės dializės 
grupėje pacientai rečiau serga depre-
sija, yra labiau savarankiški ir geriau 
vertina savo gyvenimo kokybę nei 
hemodializuojami pacientai. Lėtinių 
ligų paūmėjimas dažniau pasireiškia 
hemodializės populiacijoje. Visame 
pasaulyje stengiamasi individualiai 
parinkti tinkamiausią peritoninės 
dializės būdą priklausomai nuo pa- 
ciento poreikių. Esant sunkiai pa- 
ciento bendrai būklei, kuriam reika-
linga pakaitinė inkstų terapija, gali 
būti taikoma asistuojama peritoninė 
dializė. Vertinant komplikacijų dažnį 
su savarankiškai paritoninę dializę 
atliekančių pacientų grupe, perito-
nito pasireiškimo dažnis reikšmingai 
nesiskiria. Mirštamumo dažnis yra 
didesnis asistuojamos peritoninės 
dializės grupėje, tikėtina, dėl sunkios 
pacientų būklės, vyresnio amžiaus ir 
daugybės gretutinių patologijų.

Renkantis pakaitinės inkstų tera-
pijos būdą paliatyviems pacientams 
svarbu įvertinti ne tik numatomą 
gyvenimo trukmę, bet ir kokybę. 
Atliekant standartinę hemodializę, 
gali būti apsunkinta paciento bendra 
būklė, pablogėti gyvenimo kokybė. 
Taikant vien konservatyvų gydymą, 
dažniausiai neužtikrinami visi pa- 
ciento poreikiai. O atliekant paliatyvią 
dializę, užtikrinama stabilesnė būklė 
ir geresnė gyvenimo kokybė. Be to, 
reikia nepamiršti, kad hemodializuo-
jamų pacientų paskutiniai gyvenimo 
mėnesiai yra labai sunkūs ir reikalauja 
intensyvesnio gydymo. Siekiant efek-
tyvesnio paliatyvaus paciento gydymo 
ir priežiūros, reikalingas glaudus įvai-
rių specialistų bendradarbiavimas bei 
šeimos narių ir artimųjų dalyvavimas 
gydymo ir slaugos procese.
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inforMacija

inforMacija

Kas žinotina apie 
kompensuojamuosius  
vaistus

Ne visi gydytojai ir ne visi sergantieji 
žino, kad visiems neįgaliesiems, taip pat 
visiems vaikams visi kompensuojami 
vaistai (vaistai, kurie išrašomi vaistų pase) 
turi būti kompensuojami 100 proc.  
Tai žmonės, kuriems nustatytas: 
• 0–25 proc. darbingumas (darbin-

go amžiaus žmonėms)
• Didelių specialiųjų poreikių lygis 

(pensijinio amžiaus žmonėms)
• VISIEMS vaikams iki 18 metų 
Tai visi dializuojami žmonės ir di-

delė dalis transplantuotų pacientų.
Šios žinios ypatingai svarbios žmo-

nėms, kurie turi įvairių papildomų ligų 
ir turi gydytis pas įvairius specialistus.

Kompensuojamųjų vaistų knygu-
tėje gydytojas turi įrašyti „Kompen-
sacijos rūšies kodą“ su 100 proc. 
kompensacija. Ir visai nesvarbu, 
kad pagal ligų sąrašą vaistai kom-
pensuojami 90, 80 ar 50 proc. bazi-
nės kainos. Tai nustatyta Sveikatos 
draudimo įstatymo 10 straipsnio 
2 dalyje.

Beje, vaistinėje priemoka kai kuriais 
atvejais gali būti (nes kompensuojama 
bazinė vaistų kaina).

Daugiau informacijos, kurią paskelbė 
Valstybinė ligonių kasa, galite rasti 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ interneto 
svetainėje www.donoras.lt.

Diskriminacija dėl ligos – 
Lietuvos ligonių kasdienybė

Šalyje sunkia liga susirgę žmonės ne-
gali būti tikri, kad gaus adekvatų gydy-
mą. Neretai atsitinka taip, kad vienas 
žmogus gauna tinkamą gydymą, o 
ta pačia liga sergantis kitas – lieka be 
efektyvių vaistų. Lietuvos asociacijos 
„Gyvastis“, kuri vienija inkstų ligomis 
sergančius žmones, surengtoje spaudos 
konferencijoje tokia padėtimi  piktino-
si specialistai ir ligoniai.

Pastaruoju metu pasaulyje daugėja 
žmonių, sergančių sunkiomis ligomis. 
Jos vis dažniau paliečia jaunus dar-
bingus žmones. Laimei, mokslininkai 
suranda būdų kovoti su tokiomis 
ligomis. Daugelis iš gydymo meto-
dų prieinami ir Lietuvos ligoniams. 
Deja, neretai mūsų šalyje dėl įstatymų 
netobulumo, painumo, o kartais ir 
valstybės tarnautojų geranoriškumo 
stokos, ne visi ligoniai turi vienodas 
galimybes gauti gydymo, – jie patiria 
diskriminaciją dėl ligos. 

Vienas iš pavyzdžių galėtų būti 
inkstų vėžys – sunkiai gydoma pik-

tybinė liga. Dabar netgi tuomet, kai 
žmogui nustatomas išplitęs vėžys, 
šiuolaikinės gydymo technologijos 
leidžia gyventi visavertį gyvenimą. 
Daugeliui ligonių po gydymo pir-
miausia pasirenkamais vaistais liga 
pasitraukia. Tačiau yra žmonių, 
kuriems ilgainiui liga atsinaujina. 

Mokslo tyrimų duomenys rodo, 
kad ligoniams, kuriems nepadeda 
pirmosios eilės gydymas, gali padėti 
antrosios eilės gydymas. 

„Džiaugiamės, kad nuo praėjusių 
metų vieni II eilės vaistai buvo įtrauk-
ti į kompensuojamųjų vaistų sąrašą 
ir juos gali gauti daugiau žmonių. 

Prof. Mindaugas JievaltasLietuvos asociacijos „Gyvastis“ vadovė 
Ugnė Šakūnienė
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Tačiau šie vaistai skiriami tik tiems, 
kurie anksčiau buvo gydyti vienu 
vaistu, ir neskiriami tiems, kurie buvo 
gydyti kitu. Šitaip sukuriamos diskri-
minacinės sąlygos“, – teigia Lietuvos 
asociacijos „Gyvastis“ vadovė Ugnė 
Šakūnienė.

Lietuvos urologų draugijos pirmi-
ninkas prof. Mindaugas Jievaltas tvir-
tina, kad dabartinė Lietuvoje esanti 
tvarka neatitinka Europos ir pasaulio 
specialistų profesinių organizacijų 

rekomendacijų, – pas mus kai kurie 
ligoniai siūlomi gydyti morališkai 
pasenusiais vaistais, nors kitiems ski-
riamas modernus gydymas. 

„Inkstų vėžiu kasmet Lietuvoje 
suserga beveik 800 žmonių“, – sako 
Nacionalinio vėžio instituto direk-
torius, Lietuvos onkologų draugijos 
pirmininkas prof. Feliksas Jankevi-
čius. Inkstų vėžys gana ilgai vystosi 
be simptomų. Pusei ligonių liga nu-
statoma atsitiktinai, atliekant tyrimus. 

Deja, trečdaliui labai vėlai, kai jau 
būna išplitusi. Todėl labai svarbu, kad 
vėžys būtų nustatytas vos tik atsiradęs, 
nes penkerius metus išgyvena net  
96 proc. žmonių, gydytų nuo I stadi-
jos inkstų vėžio, bet jei vėžys nustato-
mas IV stadijos – tik kas penktas. Lie-
tuva, deja, Europoje ne tik pirmauja 
pagal sergamumą inkstų vėžiu, bet ir 
žmonių mirtingumo rodikliai taip pat 
yra aukščiausi. 
• Inkstų vėžys sudaro apie 2–3 proc. 

pasaulyje nustatomų piktybinių 
navikų. 

• Kasmet pasaulyje inkstų vėžiu 
suserga apie 340 tūkst. žmonių. 

• Inkstų vėžys dvigubai dažnesnis 
vyrams. 

• Lietuvoje inkstų vėžys sudaro apie 
4 proc. visų vėžio atvejų. 

• 2012 metais mūsų šalyje inkstų 
vėžiu susirgo 770 žmonių: 434 
vyrai ir 336 moterys.

• Tarp mirčių nuo vėžio priežas-
čių inkstų navikai sudaro apie  
3 proc.

• Kasmet nuo inkstų vėžio miršta 
apie 250 žmonių.  

Prof. Feliksas Jankevičius

inforMacija

Lietuvos švietimo sistema 
izoliuoja pusę vaikų su negalia:  
ko reikia, kad mokykla būtų 
skirta visiems?
Lietuvos neįgaliųjų forumo informacija

Asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų 
forumas“ parengta alternatyvi atas-
kaita apie žmonių su negalia padėtį 
Lietuvoje rodo, kad esame viena iš 
nedaugelio Europos Sąjungos šalių, 
kurioje vis dar egzistuoja specialio-
sios mokyklos vaikams su negalia 
ir ypač dažnai skiriamas mokymas 
namuose.

„Lietuvos neįgaliųjų forumo“ 
surinktais duomenimis, apie pusė 
vaikų su negalia mokosi izoliacijos 
sąlygomis: 2014–2015 mokslo me-

tais specialiosiose mokyklose mokėsi 
3663 mokiniai, o namų mokymas 
2014 metais skirtas daugiau nei 
400-tams vaikų. Integruotai, bend- 
rose mokyklose, mokosi apie 4000 
mokinių su negalia. Kad žmonių 
su negalia švietimas Lietuvoje yra 
nevisavertis įrodo ir silpnas jų da-
lyvavimas aukštojo mokslo sekto-
riuje – studentų su negalia skaičius 
aukštosiose mokyklose jau ilgą laiką 
neviršija 1000, o tai yra mažiau nei 
1 proc. visų studijuojančiųjų.

Žmonių su negalia organizacijų 
duomenimis, daugiau nei pusė visų 
švietimo įstaigų yra neprieinamos 
žmonėms su judėjimo negalia. Į 
mokyklą patekti negalintiems vai-
kams skiriamas mokymas namuose. 

Tokia išeitis vertinama kaip sistemos 
yda, nes izoliuoja vaiką, stabdo jo 
socialinių įgūdžių raidą ir apsunkina 
patekimą į aukštąsias mokyklas.

Dauguma Lietuvos bendrojo lavi-
nimo mokyklų yra nepasiruošusios 
priimti vaikų su regėjimo, klausos ar 
intelekto sutrikimais dėl nepakanka-
mos darbuotojų kompetencijos ir vis 
dar išliekančių neigiamų nuostatų šių 
vaikų atžvilgiu. Mokyklose trūksta 
ir tinkamai pritaikytos metodinės 
mokymo medžiagos. Esant tokiai 
situacijai regėjimo ar klausos negalią 
turintys vaikai dažniausiai renkasi 
specializuotas mokyklas, kurios bent 
jau užtikrina išsilavinimo lygį, o vai-
kams su intelekto sutrikimais dažnai 
skiriamas mokymas namuose.
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renginiai

Organų donorystė mokinių akimis
Kauno krašto nefrologinių ligonių draugija „Kauno Gy-

vastis“, šiais metais organizavo piešinio-plakato konkursą 
„Organų donorystė: mitai ir tikrovė“. 

„Džiaugiamės, kad pasiektas svarbiausias konkurso tiks-
las – šviesti visuomenę apie organų donorystę. Stengiamės 
kuo daugiau bendradarbiauti su mokyklomis, jaunimo 
organizacijomis ir joms pristatyti organų donorystės pro-
blemą, kad kuo daugiau jaunuolių įsitrauktų į savanoriškas 
donorystės populiarinimo veiklas. Mokiniai prisipažino, 
kad iki konkurso apie donorystę žinojo nedaug, tačiau 
ruošdamiesi gerokai pagilino ne tik savo, bet ir aplinkinių 
žinias.“, – įspūdžiais pasidalino „Kauno Gyvastis“ pirmi-
ninkė Irma Juodienė.

Dalyvauti konkurse panoro ne tik moksleiviai, prie jų 
prisijungė dailės, biologijos, etikos mokytojai, visuome-
nės sveikatos priežiūros specialistai, kiti švietimo įstaigų 
atstovai ir „Kauno Gyvasties“ nariai.

„Kauno Gyvasties“ sudarytos komisijos pirmininkė 
Irma Juodienė pastebėjo, kad buvo labai sunku atrinkti 
geriausius plakatus. Pasak jos, geriausiai įvertinti darbai 
išsiskyrė aiškia organų donorystės tematika, juose buvo 
akcentuota organų donorystės svarba ir prasmė.

mokinius, – Jolitai Grabliauskaitei (Všį „Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto gimnazija“), Viktorijai 
Vilkevičienei (Kauno Jono Jablonskio gimnazija), 
Laisvutei Bakutienei (Kauno Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno gimnazija) – buvo įteiktos LR Seimo Sveikatos 
reikalų komiteto pirmininkės Dangutės Mikutienės  
padėkos.

„Vyresnių klasių mokiniams keliose mokyklose kasmet 
organizuojamos paskaitos apie donorystę. Jiems būna 
įdomu pamatyti ir pabendrauti su žmonėmis, gyvenan-
čiais su persodintais inkstais ar širdimi. Gyvas pavyzdys 
labai svarbus. Tai kur kas įtaigiau, nei paskaitos ar 
nuotraukos“, – pasakoja Aušra Degutytė, jau ne vienus 
metus bendraujanti su mokiniais. „Mokiniams įdomu, 
kaip žmogus jaučiasi, kartais vaikai net nori paklausyti 
persodintos širdies plakimo.“

Apdovanojimai parodoje „Sveikatos dienos“
Geriausių konkurso „Organų donorystė: mitai ir tikro-

vė“ darbų autoriai apdovanoti parodos „Sveikatos dienos 
2016“ renginio metu. Kauno miesto savivaldybė, Naci-
onalinis transplantacijos biuras, UAB „Kairių prekyba“ 
ir „Kauno Gyvastis“ mokytojoms ir mokiniams įteikė 
simbolines dovanėles.

Į konkurso apdovanojimus pakviestas Sabonio krepšinio 
centro vadovas ir treneris Darius Sirtautas pasiūlė visiems 
įsijausti į situaciją, kai artimas žmogus laukia organų per-
sodinimo, ir paklausti savęs „ką aš daryčiau?“.

Už mokinių paruošimą konkursui ir nuolatinį jaunos 
kartos ugdymą švietimo įstaigų atstovėms, ruošusioms 



12 NefroINfo12 NefroINfo

Advokacija 
Audronė Tutlienė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
projektų koordinatorė

Lietuvos asociacija „Gyvastis“ dalyvavo atrankoje ir 
buvo atrinka dalyvauti  trijų dalių advokacijos praktinių 
seminarų cikle, kurį organizavo koalicija „Galiu gyventi“. 
Seminaruose dalyvavo „Gyvasties“ atstovės Aušra Degu-
tytė ir Audronė Tutlienė. 

Kas yra advokacija? Tai kryptinga veikla, siekianti sistemi-
nių teigiamų pokyčių politikoje ir praktikoje. Advokacija 
apima  priemonių visumą – teisės aktų stebėseną ir reaga-
vimą, įvairias  kampanijas, gatvės akcijas, informaciją žinia- 
sklaidoje ir socialinėje medijoje, bendraminčių sutelkimą. 

Pirmajame seminare buvome supažindinti su advokaci-
jos sąvokomis bei jų specifika žmogaus teisių kontekste. 
Buvo pristatyti pagrindiniai advokacijos įrankiai bei jų 
metodų įvairovė, žmogaus teisių advokacijos iššūkiai bei 
galimybės Lietuvoje. Įvadiniame seminare taip pat buvo 
praktiniai užsiėmimai grupėse. 

Antrajame seminare rengėme savo organizacijų advoka-
cijos planus. Seminarą vedė lektorius iš Jungtinės Kara-

Lietuvos dializės forumas 2016 
Asociacijos „Gyvastis“ atstovės dalyvavo Lietuvos inkstų 

fondo konferencijoje „Lietuvos dializės forumas“, kuri 
vyko 2016 m. vasario 18 d. Vilniuje.

Konferencijoje buvo nagrinėjami svarbūs ir nauji diali-
zės klausimai, todėl buvo puiki galimybė išgirsti medikų 
patirtį, sužinoti apie naujausius mokslinius tyrimus.

Konferencijos metu Dr. Joseph Lo iš Hong Kongo 
pristatė arterioveninės fistulės stebėsenos ir priežiūros 
naujoves. Gyd. Karolis Skebas pristatė hiperkalemijos 
gydymo naujienas. Apie dializės dozės nustatymą ir ko-
kybės vertinimą kalbėjo gyd. Agnė Laučytė-Cibulskienė. 
Gyd. Dalia Aleknienė savo pranešimu „Recipientų inksto 
transplantacijai atranka: ar viską padarome“ susirinkusiai 

auditorijai uždavė retorinį klausimą „ar tikrai viską pa-
darome?“. Neretai tenka išgirsti medikų priekaištus, kad 
pacientai atsisako atvykti atsiradus donoriniam organui. 

lystės Dirkas Slateris, turintis ilgametę patirtį strateginės 
komunikacijos srityje, taip pat planuojant ir įgyvendinant 
konkrečias advokacijos kampanijas.

Paskutiniojo, trečiojo praktinio seminaro metu pristatė-
me savo organizacijų advokacijos planus, vyko praktiniai 
užsiėmimai su valdžios, politikos ir žiniasklaidos atstovais: 
Rita Miliūte (LRT laidų vedėja), Eligijumi Masiuliu (poli-
tikas, Liberalų Sąjūdžio partijos pirmininkas), Roku Uscila 
(Teisės institutas) ir kt. Padedami ekspertų formulavome 
advokacijos žinutes, siekiant norimų viešosios politikos 
pokyčių. 

Šis seminaras buvo puiki patirtis ir galimybė ne tik pla-
čiau sužinoti, kas yra advokacija, kokiomis priemonėmis 
ji vykdoma, bet ir sudaryti savo organizacijos išsikeltos 
problemos advokacijos planą, gauti naudingų žinių ir 
patarimų, kaip siekti savo tikslų, kaip veikti, kad būtu-
me matomi ir išgirsti.  Kadangi seminare kartu dalyvavo 
15 įvairiose srityse – vaikų teisių, nuteistųjų problemų, 
žmogaus teisių, neįgaliųjų ir kitose -  veikiančių nevyriau-
sybinių organizacijų turėjome puikią progą ir artimiau 
susipažinti su kitomis organizacijomis, jų veikla ir sun-
kumais, su kuriomis jos susiduria. 
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Konferencija „Imuninė sistema ir retos ligos“

Tarptautinei retų ligų dienai pažymėti Vilniuje vasa- 
rio 29 d. vyko V-oji tarptautinė mokslinė konferencija 
„Imuninė sistema ir retos ligos“ į kurią buvo pakviesti žmo-
nės, sergantys retomis ligomis, jų tėvai ar globėjai, pacientų 
organizacijos, politikai, medicinos specialistai, mokslininkai 
ir kiti susivieniję tam, kad būtų paskleista kuo daugiau in-
formacijos apie retas ligas. Šią dieną pagrindinis vaidmuo 
tenka patiems pacientams, sergantiems retomis ligomis, jų 
poreikiams ir pokyčiams, kurie pagerintų retomis ligomis 
sergančiųjų, jų tėvų ar globėjų gyvenimą. Retų ligų dienos 
šūkiu „Prisijunkite prie mūsų, kad retų ligų balsas būtų 
išgirstas“ kreipiamasi į platesnę auditoriją.

Apskrito stalo diskusijoje dalyviai siekė atkreipti dėmesį 
į sergančiųjų ir juos slaugančiųjų poreikius ir siekiamus 
pokyčius, kurie pagerintų retomis ligomis sergančiųjų, jų 
tėvų ar globėjų gyvenimą.

Pacientai, jų tėvai ir šeimos nariai, medicinos darbuo-
tojai, vyriausybės atstovai (Sveikatos apsaugos, Socialinės 
apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo ministerijų ir įstaigų 
atstovai, VLK atstovai) susitikę aptarė aktualias problemas 
ir bandys kartu surasti joms sprendimus.

Pasaulinė inkstų diena –  
žvilgsnis į vaikų inkstų ligas
Panevėžyje organizuotoje medikų konferencijoje „Vai-

kų inkstų ligų socialinė-medicininė reikšmė“ dalyvavo ir 
„Gyvasties“ nariai.

Šių metų Pasaulinės inkstų dienos šūkis „Vaikai ir 
inkstai: veik anksti ir apsaugok juos“. Ta proga vaikų 
nefrologai įsitraukia į pasaulyje vykdomas akcijas, ku-
riomis siekia atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų inkstų 
ligas, nes jos dažnai nebylios, prasideda be skausmo, bet 
yra pavojingos ir gali sukelti negrįžtamą inkstų nepakan-
kamumą. Atlikti šlapimo ir kraujo tyrimai bei kraujo 
spaudimo matavimas gali padėti anksti pastebėti inkstų 
pažeidimo požymius.

Diskusijoje dalyvavo „Gyvasties“ narė Vilma Lukšienė, 
kurios sūnui Gustui nustatyta reta paveldima liga hi-
peroksalurija, kuria serga vos 1 iš 120 tūkst. naujagimių 
Europoje.

„Tai ko negali pasiekti vienas pacientas, tą gali padaryti 
pacientų organizacija. Todėl labai svarbus glaudus medikų, 
pacientų organizacijų ir valstybinių institucijų bendradar-
biavimas.“, - Aušra Degutytė („Gyvastis“) apibendrino 
nevyriausybinių organizacijų svarbą.

Vilniaus Santariškių vaikų ligoninės nefrologė doc. dr. 
Rimantė čerkauskienė yra Vaikų retųjų ligų koordinavi-
mo centro direktorė, sako, kad reta liga yra ne paprasta 
liga, tai yra didelė problema. Gydytoja siekia, kad retų ligų 
koordinavimo centras praplėstų vaikų gydymo galimybes 
su kitų šalių retų ligų srities specialistais.
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Per 20 metų LSMUL Kauno klinikose išsiplėtė 
hemodializės tarnyba 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ligoninės Kauno klinikų  
prof. Vytautas Kuzminskis, prof. Edita Žiginskienė

Per 20 metų LSMUL Kauno klinikose išsiplėtė hemo-
dializės tarnyba. Nefrologijos klinikos Detoksikacijos sky-
riaus sudėtyje yra du hemodializės poskyriai centriniame  
(20 vietų) ir akių ligų korpusuose (16 vietų). Tai didžiau-
sias 36 hemodializės vietų hemodializės skyrius Baltijos 
šalyse. Be to, inkstų pakaitinės terapijos procedūros 
atliekamos „už skyriaus ribų“, t. y. 5 intensyvios terapijos 
skyriuose (centriniame, kardiochirurgijos, kardiologijos, 
neurochirurginės reanimacijos, traumų centro) bei nefro-
logijos skyriuje pacientams po inkstų transplantacijos.

Kauno klinikų Detoksikacijos skyriaus hemodializių 
poskyryje atliekamos įvairios dializės procedūros sergan-
tiems sunkiu lėtiniu ir ūminiu inkstų nepakankamumu 
bei apsinuodijusiems pacientams. Skyriuje įdiegtos 
moderniausios pakaitinės inkstų terapijos technologijos, 
atitinkančios visus dializės kokybės reikalavimus, atlieka-
mos ilgos trukmės pakaitinės inkstų terapijos procedūros, 
hemodiafiltracijos su tiesiogine pakaitinio tirpalo gamyba, 
atrenkami, ruošiami, apmokomi ir prižiūrimi pacientai, 
kurie gydomi peritonine dialize. Įvairiapusės inkstų 
pakaitinės terapijos procedūrų galimybės išnaudojamos 
sunkiausiems intensyvios terapijos skyriuose gydomiems 
pacientams. Detoksikacijos skyriaus dializių padalinyje per 
metus atliekama daugiau negu 16000 įvairių hemodializės 
procedūrų. Patiems sunkiausiems šoko būsenoje esantiems 
pacientams yra atliekamos ilgos trukmės pakaitinės inkstų 
terapijos procedūros, kurios vyksta 24 val. Apsinuodiju-
siems pacientams naudojamos pažangiausios pakaitinės 
inkstų detoksikacinės hemodializės. Nesant galimybės 
suformuoti arterioveninių jungčių hemodializėms atlikti 
lėtiniams pacientams, detoksikacijos skyriuje implantuo-
jami ilgalaikiai tuneliuoti kateteriai, skirti hemodializei.

Šiuo metu Kauno klinikų dializės poskyryje gydomi  
80 ambulatorinių pacientų, sergančių galutinės stadijos 
lėtine inkstų liga, kurie atvyksta (arba yra atvežami) į pro-
cedūras iš namų 3-4 kartus per savaitę. Norime pasidžiaug-
ti, kad Kauno klinikos jau antri metai vežioja sunkiai 
vaikštančius ir negalinčius patiems atvykti į procedūras 
pacientus iš namų ir parveža juos po procedūros.

Kita mūsų darbo dalis - pacientai gydomi staciona-
re, kuriems reikalinga inkstų pakaitinė terapija. Apie 
400–500 pacientų per metus iš kitų dializės centrų dėl 
įvairių sveikatos sutrikimų yra stacionarizuojami įvairiuose 
Kauno klinikų skyriuose. Kol jie yra gydomi stacionare, 
dializės atliekamos mūsų dializių padalinyje. Kita didelė 
stacionare gydomų ligonių grupė (daugiau kaip 450 pa-
cientų per metus) - sergantys sunkiu ūminiu inkstų nepa-
kankamumu, kuriems taip pat atliekamos įvairios inkstų 
pakaitinės terapijos procedūros. Iš viso kasmet atliekame 
apie 5000–6000 hemodializės procedūrų pacientams, 
kurie gydomi stacionare. Labai didelės darbo sąnaudos 
atliekant hemodializes „už skyriaus ribų“ visuose inten-
syvios terapijos skyriuose – tokių procedūrų atliekame 
kasmet virš tūkstančio.

Tretinio lygio ligoninėje, kur teikiamos aukšto lygio 
kvalifikuotos paslaugos, ne mažiau svarbi ir aplinka, kur 
yra gydomi pacientai. Tiek personalas, tiek pacientai 
džiaugėsi, kai praeitų metų kovo 30 dieną prasidėjo 
kapitalinis remontas centriniame korpuse esančiame 
hemodializių poskyryje.

Renovacija vyko su dalies sienų griovimu ir naujų staty-
mu, patalpų paskirties pertvarkymu, naujų šildymo, van-
dentiekio, elektros linijų įvedimu, galingos ventiliacijos 
įrengimu, naujais vandens valymo įrenginiais, naujais bal-
dais. Hemodializių atlikimui, tai yra dializuojančio tirpalo 
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ruošimui, yra būtinas kokybiškas valytas vanduo. Po reno-
vacijos instaliuoti nauji vandens valymo įrenginiai, kurie 
gali ruošti per valandą 1200 litrų valyto vandens. Per vieną 
darbo dieną centrinio korpuso hemodializės poskyryje 
paruošiama ir sunaudojama hemodializių procedūroms 
atlikti iki 10m3 valyto vandens. Skyriui nupirktos naujos 
funkcinės lovos. Tai aktualu ne tik pacientų patogumui 
procedūrų metu (pastoviai dializuojami pacientai sky-
riuje praleidžia 12-16 valandų per savaitę), bet ypatingai 
svarbu operatyvi paciento padėties pakeitimo galimybė 
procedūros metu kritus arteriniam kraujo spaudimui 
(vienai dažniausių galimų hemodializės komplikacijų). 
Hemodializės procedūrų metu yra ne tik valomos toksinės 
medžiagos, bet ir filtruojamas skysčių perteklius. Labai 

Santariškėse jau veikia nauji japoniški dializės aparatai 
http://santa.lt

VUL Santariškių klinikų dializuojami pacientai gyvena 
džiugiomis nuotaikomis – dalį ligoninėje veikusių apara-
tų pakeitė nauji, turintys šiuolaikinę D-FAS įrangą. Tai 
naujiena Europoje pristatyta vos prieš pusmetį.

„Naujieji aparatai su įranga užtikrina kokybiškesnę, 
efektyvesnę dializės procedūrą pacientui, yra ypač er-
gonomiški ir automatizuoti, todėl taip pat palengvina 
medicinos personalo darbą, kuris daugiau laiko gali skirti 
ligoniui“, – sako VUL SK Nefrologijos centro direktorius 
prof. Marius Miglinas.

Pasak profesoriaus, Japonijoje su naująja įranga 
jau atlikta virš 5 milijonų dializės procedūrų ir gauti 
puikūs rezultatai, todėl tiek gydytojai, tiek pacientai 
laukė galimybės pagerinti dializės procedūros kokybę 
ir Lietuvoje.Tokie aparatai įgalina automatiškai atlikti 
visus dializės procedūros žingsnius be personalo prie-
žiūros – jie patys užsipildo krauju, tuomet automatiškai 
pereina į gydymo režimą, grąžina kraują ir signalizuoja 
dėl atjungimo.

Kitas naujosios sistemos pliusas, anot profesoriaus, jog 
dializės procedūros metu aparatas neinvaziniu būdu nuolat 
matuoja kraujospūdį. Pagal tai reguliuojama ultrafiltra-
cija – perteklinių organizmo skysčių pašalinimas. Be to, 
nenutraukiant gydymo, sekama dializės dozė. Aparatas 
kontroliuoja dializuojamo kraujo tūrį, o tai procedūros 
metu pacientui leidžia jaustis geriau. Pats prietaisas veikia 
tyliai, nesukeldamas pacientui diskomforto.

„Naujoji dializės sistema, kaip ir dauguma kitų japoniš-
kų inovacijų, pasižymi ergonomiškumu bei saugumu. Dėl 
unikalios konstrukcijos visa sistema yra pilnai dezinfekuo-
jama, taip užkertant kelią pavojingų infekcijų plitimui. 
Kitas naujosios sistemos bruožas – intuityvus valdymas. 
Specialios nuorodos padeda medicinos personalui greitai 
ir saugiai uždėti kraujo magistrales“, – džiaugiasi San-

svarbu tikslus pacientų svėrimas prieš ir po procedūros. 
Po remonto skyriuje pastatytos platforminės svarstyklės, 
kur galima pasverti sunkiai vaikštančius pacientus atvežtus 
vežimėliuose, neišlipant iš jų. Ypatingai sunkių nevaikš-
tančių pacientų gydomų stacionare filtruojamų skysčių 
sekimui procedūros metu nupirktos funkcinės elektrinės 
lovos su instaliuotomis svarstyklėmis jose.

Reikia padėkoti Kauno klinikų administracijai už atliktą 
puikų remontą, kurio mes laukėme ne vienus metus. O 
ir statybininkai dirbo išties kokybiškai ir greitai. Įėjus į 
skyrių, patenkame į šviesias, jaukias patalpas. Visi pokyčiai 
tarnaus dar kokybiškesniam mūsų pacientų gydymui, pa-
dės palaikyti gerą nuotaiką, suteiks optimizmo, kovojant 
su sunkia liga.

tariškių klinikų Dializių skyriaus vedėjas dr. Laurynas 
Rimševičius.

Visa reikiama informacija apie pacientą ir individualūs 
gydymo duomenys yra įrašomi į naujojo aparato elek-
troninę Paciento kortelę. Įstačius šią kortelę į aparatą, 
sistema gauna reikiamus duomenis ir gali pradėti gydymą. 
Duomenų nereikia kaskart suvedinėti iš naujo.

Naujieji aparatai ir juose veikianti elektroninė Paciento 
kortelė suteikė galimybę įdiegti ir dar vieną naujovę.

„Jau greitai Santariškių klinikose veiks hemodializės procesų 
duomenų surinkimo sistema, kuri leis pagerinti pacientams 
teikiamų paslaugų kokybę, pagreitins gydymo procesus, todėl 
nefrologinis gydymas taps dar greitesnis ir efektyvesnis“, – 
įsitikinęs VUL SK Nefrologijos centro vadovas.
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ačiū, kad MuMs rašote

Visuotinis  Kauno krašto nefrologi-
nių ligonių draugijos „Kauno Gyvas-
tis“ narių susirinkimas vyko 2016 m. 
kovo 6 dieną, kurį pradėjo KKNLD 
„Kauno Gyvastis“ pirmininkė Irma 
Juodienė. 

Psichologė Jelena Lukoševičienė 
skaitė paskaitą apie sielos ramybę, 
atsipalaidavimo technikas, medi-
tacijas. Paskaitoje kalbėta apie tai, 
kaip kiekvienas galime nugalėti savo 
baimes, fobijas, pristatytos specialios 
baimės įveikimo technikos, pratimai. 
Psichologės paskaita buvo įdomi ir 
naudinga. Nutarta ir toliau bendra-
darbiauti su psichologe asmeninių bei 
grupinių užsiėmimų metu.

„Kauno Gyvastis“ visuotinis narių susirinkimas

45-mečiui paminėti, vykęs Valdovų 
rūmuose. Taip pat žvakučių akcija, 
skirta pagerbti visus donorus.

Svečiuose buvo vaistinių tinklo 
„Camelia“ pardavimų vadovas Kostas 
Marčiulynas. Jis pristatė nefrologi-
niams ligoniams numatomas teikti 
kompensuojamų vaistų priemokų 
lengvatas. „Džiaugiamės galėdami 

patarti žmonėms ne tik dėl vaistų 
vartojimo, bet ir padėti pasirinkti 
tinkamiausius jo sveikatai preparatus 
už įmanomai mažą kainą.“

Remiantis tyrimais, net pusė Lietu-
vos gyventojų, susidūrę su nesunkiais 
negalavimais, pirmiausia kreipiasi 
į vaistininką, todėl vaistinėse „Ca-
melia“ nemokamai teikiamos ir 
papildomos paslaugos: matuojamas 
kraujospūdis, temperatūra bekontak-
čiu termometru, galima atlikti odos 
būklės testą bei nusistatyti riebalų 
masės indeksą. Be to, sudarytos gali-
mybės pasimatuoti kaulų mineralinį 
tankį, kojų venų būklę, akispūdį.

Susirinkimo dalyviai neskubėjo 
išsiskirstyti. Visi džiaugėsi galėdami 
pabendrauti su seniai matytais drau-
gijos nariais.

Vėliau buvo aptarta 2015 metų 
„Kauno Gyvasties“ veikla. Tarybos narė 
Gaiva Vilkevičienė pristatė 2015 m.  
veiklos ataskaitą. Kalbėta apie kūry-
bines dirbtuves, ekskursijas, išvykas, 
Naujametinį renginį, konferencijas. 
Irma Juodienė pristatė „Kauno Gy-
vasties“ metinę finansinę ataskaitą, 
išsakyti pasiūlymai bei pageidavimai 
2016 metams.

Aušra Degutytė, Lietuvos asociaci-
jos „Gyvastis“ tarybos narė supažin-
dino su asociacijos veikla, vykdomais 
projektais bei renginiais organizuotais 
Lietuvos mastu, kuriuose aktyviai 
dalyvavo ir kauniečiai. Vienas iš ryš-
kiausių renginių praėjusiais metais 
buvo padėkos medikams renginys 
inksto transplantacijoms Lietuvoje 
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Ekskursija po UAB „Mantinga“ 

Ilona Masaitienė, Lietuvos asociacijos  
„Gyvastis“ Marijampolės skyriaus  
projektų vadovė

Marijampolės ir Vilkaviškio skyrių 
„Gyvasties“ nariai pirmąją metų eks-
kursiją pradėjome savo mieste. Lan-
kėmės UAB „Mantinga“, kuri viena 
iš lyderiaujančių įmonių šviežių ir 
šaldytų gaminių rinkoje, gaminanti 
kokybiškus, saugius, šviežius pro-
duktus. Ypatingas įmonės gamina-
mos produkcijos privalumas – ilgas 
greitai užšaldytų gaminių realizacijos 
laikas, jis leidžia ilgai išsaugoti greitai 
užšaldytuose produktuose šviežių 
kepinių skonį ir kvapą.  Ekskursiją 
po gamyklą kvepiančią šviežiomis 
bandelėmis pravedė gamybos direk-
torius Artūras Venslauskas. Galime 

sakyti pamatėme visą gamybos kelią 
nuo...iki, nuo supilamų produktų 
iki pagamintų ir supakuotų gaminių. 
Gamykloje esantis užrašas „karštis, 
šaltis, meilė“ atspindi visą gamybos 
procesą, t.y verdama aukštoje tem-
peratūroje, labai greitai užšaldoma, 
gaminama su meile, mes pridėtume 
nuo savęs, kad ir valgoma su meile. 
UAB „Mantinga“ jau du metus pare-

mia savo gaminiais asociacijos „Gy-
vastis“ respublikinę sporto šventę 
bei pavaišina moksleivius šviežiomis 
bandelėmis minint donorystės dieną 
Marijampolėje. 

Už pakvietimą, priėmimą, už įdo-
mią, smagią, sočią, linksmą ekskursiją 
ir už tai, kad visi išėjome su šviežių 
bandelių krepšeliais dėkojame direk-
toriui Artūrui Venslauskui. 

Mūsų visuomenėje dailės terapija 
yra naujas terminas, kuris apjungia 
mediciną, meną ir pedagogiką. Šias 
kryptis vienija tai, kad meninę, 
kūrybinę veiklą jos panaudoja kaip 
gydantį, nukreipiantį dėmesį, harmo-
nizuojantį veiksnį. 

Meno terapija akcentuoja žmogaus 
savigydos galimybes, orientuojasi 

Menas gali spręsti problemas 

Viktorija Vilkevičienė, meno terapijos vadovė

į kiekviename žmoguje glūdintį 
vidinių jėgų ir sveikatos potencialą, 
tampriai susijusių su jo kūrybinėmis 
galiomis. Šiuolaikinis žmogus skuba, 
lekia, tačiau vis dažniau nori grįžti 
prie natūralių, kompleksinių veikimo 
būdų, kuriuose dalyvauja ir protas, 
ir jausmai, kūnas ir siela, vyriškos ir 
moteriškos savybės. Dailės terapija 

yra grįsta tuo, kad reikšmingiausios 
žmogaus mintys ir pergyvenimai 
būdami pasąmoningos  kilmės, gali 
būti greičiau išreikšti vaizdiniais, 
nei žodžiais. Kiekvienas žmogus gali 
savo vidinius sąmonės ir pasąmonės 
konfliktus projektuoti į vizualines 
formas. Kai žmogus išreiškia savo 
vidinį patyrimą vaizdais, tuomet tam-
pa visai nesunku problemą įvardinti 
žodžiais. Tai mums leidžia brandžiau 
ir konkrečiau suvokti problemą ir 
konstruktyviai ją spręsti. Procesas 
ne visada pagimdo malonų kūrėjui 
darbą, tačiau šis darbas tampa kūrėjo 
vidinio pasaulio dokumentu, kuris 
gali kisti ir jį galime stebėti. Meno 
terapija yra perteikiama dailės savi-
raiškos užsiėmimuose.

Vienas iš patraukliausių dailės savi-
raiškos būdų yra mandalų piešimas, 
kuris padeda atsiskleisti asmenybei, 
pažinti save. Tai nuostabus atsipa-
laidavimo būdas, nes technika nėra 
sudėtinga, o rezultatas džiuginantis. 
Ši technika netgi labai ryškiai at-
skleidžia žmogaus savybes, kurios at-
sispindi piešimo stilistikose. Tereikia 
žiūrint į užbaigtą mandalą pabandyti 
suteikti jai žmogiškas savybes ir šios  
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savybės visada bus tinkamos manda-
los autoriui. Neveltui Karlas Gustavas 
Jungas atradęs šį metodą, mandalas 
piešdavo kiek įmanoma dažniau. 
Mandalos gali atspindėti ne tik mūsų 
temperamentą, tačiau ir tos dienos 
nuotaiką. 

Šiais metais mes nutolome nuo 
mandalų (nors prie jų dar grįšime) 
ir intensyviai savęs ieškome įvairiose 
meno technikose. Šiais metais mes 
tapome, piešiame, kuriame. Užsiima-
me intuityvia, spontaniška kūryba, 

skiriame laiko refleksijai. Moksliškai 
yra pagrįsta, jog tai stiprina savivoką, 
savęs pažinimą, pasitikėjimą savimi, 
sąmoningumą ir be abejo, kūrybinį 
mąstymą. Juk kūrybinis procesas 
yra kaip tiltas tarp vidinio ir išorinio 
pasaulio.

Užsiėmimų tikslas yra teigiamos 
emocijos, savęs pažinimas, vidinės 
harmonijos kūrimas ir malonus laiko 
praleidimo būdas. Mes keliaujame 
per dailės technikų pasaulį siekdami 
atrasti sau priimtiną ir mielą būdą 

prasmingai leisti laiką. Šiai terapijai 
svarbiausia yra procesas, o ne rezul-
tatas. 

Didžiausias džiaugsmas yra pa-
matyti, kaip užsiėmimų dalyviai 
atsipalaiduoja, atsiskleidžia, tampa 
laimingesni, pamiršta kasdienes 
bėdas. Dar didesnis džiaugsmas yra 
kai dalyviai garsiai įvardija teikiamą 
naudą. Šitaip menas sprendžia dideles 
ir mažas problemas.

Projektą remia Kauno miesto 
savivaldybė

Šv. Mišios už gyvus ir mirusius donorus 
Ilona Masaitienė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Marijampolės skyriaus projektų vadovė

Lietuvos asociaci jos 
„Gyvastis“ Marijampo-
lės ir Vilkaviškio sky-
rių nariai naujus metus 
pradėjome Šv. Mišiomis 
pagerbdami gyvus ir mi-
rusius organų donorus. 
Prasidedant naujiems 
metams norėjosi pa-
daryti kažką ypatingo, 
gero ir prasmingo. Juk 
dėl šių žmonių apsis-
prendimo ir artimųjų 
sutikimo žmonės, ku-
riems atlikta transplan-
tacija, gyvena!
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Organų donorystė.  Tabu ar moralinė norma?  

Gaiva Vilkevičienė, KKNLD „Kauno Gyvastis“ narė

Šia labai aktualia tema padiskutuoti 
mus („Kauno Gyvasties“ atstovus) 
pakvietė Lietuvos medicinos studentų 
asociacija (LiMSA). Jaunų, būsimų 
medikų, nevyriausybinė organizacija 
atvirai kalba įvairiomis opiomis mūsų 
visuomenei temomis. Mes visi žinome, 
kad organų donorystė, tai tema, kuria 
reikia kalbėti ir kalbėti GARSIAI. 

Diskusijoje dalyvavo gydytojas 
anesteziologas reanimatologas Tomas 
Tamošuitis. Jis supažindino su organų 
transplantacijos atsiradimo istorija, 
jos dabartinėmis galimybėmis. Taip 
pat su gydytojo reanimatologo darbo 
subtilybėmis, kai reikia konstatuoti 
ligonio smegenų mirtį, pranešti mi-
rusiojo artimiesiems ir kartu paprašyti 
suteikti viltį kitiems paaukojant savo 
artimojo organus. Tai labai sunkus ir 
daug psichologinės stiprybės reika-
laujantis darbas. 

Nacionalinio transplantacijos biuro 
atstovė Rasa Pekarskienė susitikime 
pristatė organų donorystės statistiką 
Lietuvoje, supažindino auditoriją su 
dažniausiai jai užduodamais klausi-
mais. Pavyzdžiui keletas iš jų:
• ar pareiškus sutikimą būti donoru 

(turint Donoro kortelę) artimieji 
gali to nepaisydami po mano 
mirties neleisti dovanoti mano 
organų?

• ar Lietuvoje galima tapti organų 
donoru po mirties ir už tai gauti 
kokį nors atlygį?

• ar tiesa, kad jei aš esu donorė, 
patenku į avariją su kita mano 
amžiaus mergina kuri nėra do-
norė, jai bus pirmenybė teikiant 
gydymą, o man ne, nes aš esu 
donorė ir galiu būti „naudinga“ 
mirusi.

R. Pekarskienė paprašė į šiuos 
klausimus atsakyti auditorijos ir 
pakomentavo jų atsakymus. Papa-
sakojo kokius klausimus užduoda 
moksleiviai jai nuvykus kalbėti apie 
organų donorystę į mokyklas. Or-

ganų donorystė - tai tema apie kurią 
reikia kalbėti, nes tai dar daug kam 
yra nežinoma ir tabu.

Mes, gyvenantys su donoriniais 
organais – širdelėmis, inkstais, kepe-
nimis papasakojome savo istorijas –  
kaip susirgome, kaip gyvenome ir 
kaip gyvename. Mes, gyvi pavyzdžiai 
žmonių gerumo, jų supratingumo ir 
tikėjimo.

Susitikime su studentais dalyvavo 
Kauno krašto nefrologinių ligonių 
draugijos „Kauno Gyvastis“ nariai –  

Gitana, Gintaras, Gaiva, Majeris, 
gyvenantys po inksto transplantaci-
jos, Ramūnas, gyvenantis po kepenų 
transplantacijos.

Todėl kiek galima daugiau kalbėki-
me apie viltį! Viltį matyti, kaip auga 
tavo vaikas, viltį svajoti ir įgyvendinti 
svajones, viltį gyventi, kai vienintelė 
tokios vilties išsipildymo sąlyga yra 
transplantacija. Kalbėkime apie au-
dinių ir organų donorystę! Vienas 
pokalbis gali pakeisti daugelio žmo-
nių likimą.
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Tiesiog nuoširdžiai dėkojame
Ilona Masaitienė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Marijampolės skyriaus projektų vadovė

Pasibaigus metams visuomet pagal-
vojame, kokie jie buvo, ką nuveikėme, 
kas truputį nepasisekė, kuo galime 
didžiuotis, kur reikėtų pasitempti, 
su kuo ir kaip bendravome ir kam 
tiesiog norime pasakyti Ačiū už tai, 
kad buvome kartu.

O padėkoti tikrai turime kam ir 
už ką. Ačiū sakome Marijampolės 
miesto merui Vidmantui Braziui 
už palaikymą, už NVO vadovams 
dovanotą kelionę į Anykščius so-
cialinio darbuotojo dienos proga. 
Seimo nariui Albinui Mitrulevičiui, 
už dovanotą nuotaikingą kalėdinį 
grupės „Džentelmenai“ koncertą 
Marijampolės „Gyvasties“ nariams 
bei medicinos personalui dirbančiam 
su mūsų žmonėmis. Socialinių reikalų 
departamento direktorei Daivai Pan-

kauskienei už visokeriopą pagalbą, 
ypatingai organizuojant donorystės 
dienai skirtą renginį. Savivaldybės 
gydytojo tarnybos vedėjai Odetai 
Aleksienei už pagalbą, patarimus. So-
cialinių paslaugų skyriaus vyr. specia-
listei Aušrai Parulienei už supratimą, 
kantrybę. Savivaldybės tarybos nariui 
Alvydui Kirkliauskui už užtarimą. 
Marijampolės ligoninės direktorei 
Audronei Kuodienei už pakvietimą 
į ligoninės organizuojamą kalėdinį 
renginį mūsų organizacijos nariams. 
Seimo nario A. Mitrulevičiaus padė-
jėjui Karoliui Podolskiui už greitus ir 
organizuotus sprendimus. Nacionali-
nio transplantacijos biuro merginoms 
atvykstančioms į donorystės dienos 
minėjimus mūsų mieste. Visų trijų 
hemodializės įstaigų darbuotojoms ir 

darbuotojams už pagalbą žmonėms, 
už šiltą bendravimą, už atsidavimą, 
už gerą nuotaiką. Už kantrybę ir nuo-
širdumą meno užsiėmimų vadovei 
Kristinai Venslauskienei. Socialinio 
pagalbos centro darbo terapijos pada-
linio kolektyvui už smagiai ir darniai 
praleistą laiką kartu. Marijampolės 
profesinio rengimo centro direktoriui 
Vidui Juozui Šalaševičiui už pagalbą 
organizuojant respublikinę sporto 
šventę Marijampolėje. UAB „Man-
tinga“ labdaros ir paramos fondui už 
tai, kad visi liko pavaišinti šviežiomis 
bandelėmis respublikinės sporto 
šventės metu bei donorystės dienos 
paminėjime. Ir visiems, visiems su 
kuriais bendravome visus praėjusius 
metus. Visiems Jums tariame didelį 
AčIŪ. 

Klaipėdos „Gyvastiečių“ dienos užimtumas 
Daiva Dragūnienė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Klaipėdos skyriaus narė

Prasidėjo nauji metai, prasidėjo 
ir  mūsų susitikimai, kurių visi 
labai laukėme. Kiekvieną savaitę 
susitinkame, aptariame savo prob- 
lemas, pasidaliname bėdomis ir 
džiaugsmais. Geriant arbatą ir kavą 
kalbame apie vaistus, odos priežiūrą, 
maistą, organų donorystę, dializes, 
transplantacijas, medicinos naujoves. 
Džiaugiamės, kad visi esame „vieno 
likimo draugai“ ir niekas geriau mūsų 
nesupras, neatjaus kaip tik mes patys 
vieni kitus. Šiuose susitikimuose  
dalyvauja mūsų šeimos nariai ir ar-
timieji. Laimėję 2016 m. Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektą  lankome 
du kartus per savaitę menų terapiją 
ir du kartus šokių terapiją. Menas – 
tai vienintelė universali kalba, kurią 
sukūrė žmonija (Erichas Fromas). 

Menų terapija vyksta Lietuvos tau-
todailininkų sąjungos Žemaitijos 
skyriuje. Šiam skyriui vadovauja 
pirmininkė V. Šmitienė. Menų te-
rapijoje mokomės megzti virbalais, 
vėliau tapysime ant šilko, velsime ant 
šilkinių šalikų, darysime papuošalus 
iš odos, siūsime ir mereškuosime ant 
lino. Be menų terapijos dar lankome 
šokio terapiją šokių ir laisvalaikio 
centre „Rueda“, juk šokis – tai dva-
sios būsena ir kūno kalba. Šokti mus 
moko vadovė Loreta Daujotienė. Šo-
kame linijinius – pramoginius šokius 
ir tai daryti mums patinka, sirgti ir 
liūdėti nėra laiko. Norime padėkoti 
visiems, kurie mums suteikia galimy-
bę būti kartu, semtis žinių, išmokti 
ko nors naujo ir įdomaus. Taip bėga 
mūsų gyvenimas Klaipėdoje, menų 
ir šokio terapijų sūkury.
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Atgimstančios Šiaulių „Atgajos“ veiklos 

Egidijus Kalinaitis, Šiaulių „Atgaja“ skyriaus pirmininkas

Kaip greitai bėga laikas... Atrodo 
dar vakar Draugijoje „Atgaja“ šven-
tėme senųjų metų palydas, dekla-
mavome eilėraštukus ir dainavome 
daineles Kalėdų seneliui, tačiau vos 
spėjus apsidairyti žiūrime, kad jau 
kovo pabaiga „ant nosies“.

Nors laikas prabėgo akimirksniu, 
tačiau tikrai yra ką prisiminti. 

Puoselėjome norą sausio pabaigoje 
palydėti žiemą, susirinkti prie laužo 
Salduvės piliakalnio prieigose, tačiau 
koją pakišo orai. Žiema taip staiga išrū-
ko, kad nespėjus net apsidairyti sausio 
pabaigoje jau kvepėjo pavasariu.

Kadangi noras išvaryti žiemą nie-
kur nedingo, buvo nuspręsta vasa- 
rio 7 dieną vykti į Naisiuose vykusią 
Užgavėnių šventę. Nors miestelis vos 
18 kilometrų atstumu nuo Šiaulių, 
tačiau dalis vykusių į šventę Naisiuose 
lankėsi pirmą kartą.

Naisiai mus pasitiko saulės spindu-
liais, kaimiškos kapelos garsais, kepa-
mų ant laužo blynų kvapais. Raganos 
ir velniai zujo aplink keptuves kūren-
dami ugnį ir kepdami blynus, stovėjo 
didžiulė Morė, buvo gausybė rungčių 
tiek vaikams, tiek ir suaugusiems, no-
rintys galėjo trepsėti polkutę. 

Sudalyvavome ir blynų valgymo 
varžybose, kurių metu buvo užfiksuo-
tas Lietuvos rekordas – suvalgyti net 

16 148 „čirviniai“ blynai, o kadangi 
blynai buvo supakuoti po 5, tai alkani 
tikrai nelikome.

Pats šventės šeimininkas Ramū-
nas Karbauskis piršliavo, tačiau ne 
kiekvienas galėjo tuo pasinaudoti, 
kadangi linksmasis piršlys piršo tik 
už litus – eurai netiko. Senmergės, 
savo kapšuose turėjusios užsilikusių 
litų žviegė iš džiaugsmo, tik kad jau-
nikiu, dažniausiai, buvo parenkamas 
velnias ar ožys. 

Vykstant namo sustojome aikštelėje 
prie Švedės ežero ir, kadangi bešokant 
blynai jau buvo susikratę, pasiden-
gėme „suneštinį“ stalą. Lašinukai, 

kumpis, dešrytė, rauginti agurkėliai ir 
kiti skanumynai greitai tirpo, kadangi 
iš Užgavėnių šventės gėda būtų namo 
grįžti tuščiu pilvu.

Dar po savaitės įvyko mūsų draugi-
jos ataskaitinis susirinkimas, kuriame 
apžvelgėme praėjusių metų veiklą ir 
numatėme gaires šiems metams.

Kovo 13 dieną – pasaulinę inkstų 
dieną – nusprendėme paminėti daly-
vaudami mišiose už gyvus ir mirusius 
donorus. Šia intencija Švento Ignaco 
Lojolos bažnyčioje mišias aukojo 
kunigas Stasys Kazėnas, kuris tarnavo 
šioje bažnyčioje ir popiežiaus Jono 
Pauliaus II vizito Šiauliuose metu.
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Atradimai
Laima Švaronaitė, asociacijos „Gyvastis“ Vilniaus 
skyriaus narė

Vilniaus „Gyvastis“ kiek tik aš joje esu, o tai yra apie  
10 metų, visada buvo pilna įvairiausių renginių ir veiklos, 
tai nesikeičia. Prieš daugiau nei metus, mūsų skyriaus 
narė Elona mus pradėjo mokyti įvairių meninių dalykų: 
pradėjom mokytis daryti papuošalus iš karoliukų ir visokių 
akmenukų, taip pat pradėjom dekoruoti įvairius daiktus 
dekupažo technika, prieš Kalėdas mokėmės pinti vaini-
kus, na o šiemet dar išmokom pinti krepšelius iš vytelių, 
susuktų iš paprasčiausių laikraščių. Net nebūčiau pagal-
vojusi, kad tai įmanoma, nes pabaigus darbelį jis atrodo 
kaip pintas iš šiaudinių vytelių. Tikras atradimas apie 
tokį pynimo būdą. Kai pradėjom užsiiminėti dekupažu 
aš supratau, kaip man patinka ši veikla. Tai dar vienas at-
radimas, kurį man padėjo padaryti „Gyvastis“. Kiekviena 
iš mūsų, kuri ateina į dekupažo užsiėmimus padaro neį-
tikėtino grožio darbelius. Manau ne viena savyje atrado 
talentą šiai meno rūšiai. Ir už tai reikia pasakyti AčIŪ 
Elonai, kad ji pradėjo mus mokyti to, ką moka pati. Vi-
sos šios meninės veiklos leidžia padaryti unikalių dovanų 
brangiems žmonėms, juk rankų darbo dovana yra pati 
geriausia, daryta iš visos širdies. Taip pat bet kuri meninė 
veikla leidžia bent tuo momentu negalvoti apie tave sle-

giančius rūpesčius. Ne vieną kartą pastebėjom, kad kažką 
darant laikas pralekia nepastebimai greitai. Vyrai taip pat 
nėra nuskriausti. Jie lanko keramikos užsiėmimus pas 
Gvidą Raudonių, ten jau būna ir jiems, ką veikti. Žodžiu, 
kiekvienas atranda sau mielą ir priimtiniausią užsiėmimą. 
  Prie Vilniaus „Gyvasties“ užimtumo ne ką mažiau prisi-
deda ir Vilma Radavičienė. Ji yra tikra idėjų generatorė. 
Kiek daug visokių smagių dalykų ji mums yra prigalvojusi 
būtų sunku ir suskaičiuoti. Šiemet jos iniciatyva mes labai 
smagiai pasitikom naujus metus – buvom boulinge. Visi 
smagiai praleidom laiką, o laimėtojai surinkę daugiausiai 
taškų dar gavo ir skanius šokoladinius medalius. Taip 
pat Vilma mums suorganizavo Valentino dieną. Tądien 
mūsų susirinko kaip niekad daug. Kiekvienas gavom 
daug palinkėjimų, taip pat turėjom išsitraukti po lapelį 
ant kurio buvo parašyta, ką reikia padaryti gero kaimynui 
sėdinčiam šalia ar kokiam kitam žmogui. Buvo labai sma-
gu ir šilta. Tačiau tuo atradimai nesibaigia. Nuo šių metų 
vasario mėnesio mes pradėjom užsiėmimus su psichologe 
Vidute Ališauskaite. Ji mums veda užsiėmimus tokiomis 
temomis, kurios padės mums labiau save pažinti, išmokys 
bendravimo su kitais, priimti kitą ir paprasčiausiai būti 
tarp žmonių. Galbūt jos užsiėmimų metu, kurie yra labai 
smagūs, žmonės atras savyje kažką, ko nė nemanė turintys, 
o gal sužinos kažką naujo ir apie kitą. Tai štai kokia man 
yra „Gyvastis“.  Joje atrandu daug naujų dalykų, pomėgių, 
džiaugiuosi, kad ji yra, ir kad aš esu jos narė.

Pasibaigus mišioms visi dalyvavę buvo pakviesti į an-
trą aukštą, pabendrauti prie arbatos ar kavos puodelio, 
pasivaišinti saldumynais. Smagu, kad į mūsų ir kunigo 
kvietimą atsiliepė ne tik mūsų draugijos nariai, tačiau 
ir jaunosios bažnyčios ansamblio dainininkės bei kelios 
šeimos su mažais vaikais. Pradžioje kai kurie nesuprato, 
kas čia per draugija ir kokia proga susirinkome, tačiau 
paaiškinus stebėjosi, kad žmonės su persodintais organais 
gyvena tarp mūsų ir yra visiškai tokie patys, niekuo neiš-
siskiriantys, nepastebimi minioje. Atminimui apie Šiaulių 
inkstų ligomis sergančiųjų draugiją „Atgaja“ bažnyčiai 
padovanojome simbolinį draugijos suvenyrą. 
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Sveikstant sergančiai sielai, sveiksta ir kūnas 
Irma Juodienė, KKNLD „Kauno Gyvastis“ pirmininkė

mūsų narės Aurikos vyrui Manigirdui Tamošaičiui bei 
Zujų paukštynui. 

Ačiū „Eivenos“ kolektyvui ir jos vadovei Daliai už siur-
prizus, gražius žodžius, už Jūsų aktyvumą, AčIŪ, kad 
esate kartu su mumis.

Tai nuo tavęs čia taip šviesu,  
Nuo žodžio šitaip pasakyto.  
Nuo pagalvojimo balsu:  
turbūt ne dėl savęs esu -  
Esu turbūt dėl ko nors kito.

Justinas Marcinkevičius

„Mano žmonai buvo pradėtos 
dializės, jai buvo sunku – tiek 
fiziškai, tiek psichologiškai,  ir 
tuomet mūsų kaimynas Algi-
mantas pasiūlė prisijungti prie 
„Kauno Gyvasties“ ir dabar ji  
jaučiasi gerai, jūs puikus kolek-
tyvas, puikūs žmonės – tokiais 
Valentino žodžiais prasidėjo 
susitikimas, skirtas Velykų pa-
siruošimui. „Noriu įteikti „Kauno Gyvasčiai“  savo 
rankų darbą „Velykinę eglutę“...“ tęsė toliau,  ir ta beribė 
sklindanti žmogiška šiluma ir nuoširdumas sušildė mus 
kiekvieną, užpildė širdis gerumo ... Džiaugiamės jumis 
Valentinai ir Danguole iš Pravieniškių, nors už lango 
snigo, Jūs atnešėte mums pavasarį...

Kiaušinių dažymas įvairiomis technikomis: vašku, kaip 
mane vaikystėje kažkada išmokė močiutė, ar  įvairiomis 
piešimo technikomis, kurias pristatė mūsų šaunioji 
Viktorija: liejant dažus, panaudojant plunksnas, marke-
rius – mus sugrąžino į vaikystę, į pasiruošimo Velykoms 
džiaugsmą. Džiaugėmės kaip maži vaikai, kiekvienu 
kiaušiniu, didžiavomės savimi, kokie mes puikūs kiaušinių 
margintojai – buvo linksma, džiugu ir be galo žmoniškai 
šilta ir gera. 

Už puikią gamybinę bazę dėkojame Kauno kolegijos 
Technologijų ir Kraštotvarkos fakultetui, už kiaušinius 
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1. Elektroniniu būdu 
per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS)  
http://deklaravimas.vmi.lt/lt/Atsisiusti_forma_ 
pildymui.aspx, forma FR0512 (versija v.2).

Formoje (E2 laukelyje) nurodykite paramos  
gavėjo kodą – 191609186,
(Lietuvos asociacija „Gyvastis“)

Galite pasirinkti paramos skyrimo terminą  
iki 2019 m (E5 laukelyje).

TAVO 2% GALI IŠGELBĖTI GYVYBĘ
2. Pristatyti tiesiogiai VMI arba išsiųsti paštu  
Šiuo atveju atlikite šiuos veiksmus: 

1) Atsispausdinkite FR0512 formą (PDF formatu)  
su asociacijos „Gyvastis“ rekvizitais.

 Ranka į langelius įrašykite savo duomenis (asmens 
kodą, vardą, pavardę, telefono numerį, adresą). Ra-
šykite didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, tiksliai 
į langelius. Apačioje dar kartą ranka užrašykite savo 
vardą, pavardę ir pasirašykite,

2) Užpildytą ir pasirašytą formą tiesiogiai įteikite savo 
apskrities valstybinėi mokesčių inspekcijai (turėkite 
asmens tapatybės dokumentą) arba įdėkite į voką ir 
išsiųskite paštu, adresu:
VMI, Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrius 
Neravų g. 8 
Druskininkai  LT – 66257

Atkreipiame dėmesį, kad viename voke gali būti tik vienas 
prašymas.

2 proc. galima skirti „Gyvasčiai“ arba „Gyvasties“ Vil-
niaus, Klaipėdos, Marijampolės skyriams bei asocijuo-
tiems nariams: Alytaus „Daliai“, „Kauno Gyvasčiai“, 
Šiaulių „Atgajai“, Vilkaviškio nefrologinių ligonių 
draugijai. Skyrių ir asocijuotų narių duomenis mielai 
pateiks pirmininkai, juos galite rasti interneto svetainėje  
www.donoras.lt.

Dėkojame už jūsų gerumą! 
Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 

www.donoras.lt

2% paramą galite skirti šiais būdais:  

Skirdami 2% nuo gyventojų pajamų mo-
kesčio Lietuvos asociacijai „Gyvastis“, Jūs 
galite padėti žmonėms, kuriems vienintelė 
viltis išgyventi – organo persodinimo ope-
racija.

Šiuo metu inksto, širdies, kepenų, plaučių, 
ragenų, kasos transplantacijos laukia dau-
giau nei 400 žmonių.

Praėjusieji 2015-ieji buvo sėkmingiausi 
metai per visą Lietuvos organų donorystės 
ir transplantacijos istoriją. Padaugėjo prita-
riančių organų donorystei, buvo rekordinis 
organų transplantacijų skaičius. Esame tikri, 
kad prie to labai prisidėjo mūsų veikla ir Jūsų 
paaukotos lėšos.

Jūsų pervestas lėšas ir toliau naudosime 
visuomenės švietimui organų donorystės 
tema, socialinei reklamai, paskaitų skaitymui 
įvairioms organizacijoms, moksleiviams, stu-
dentams, taip pat psichologinės pagalbos 
teikimui bei ligonių švietimui.


