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Per ilgus veiklos metus Lietuvos 
asociacijai „Gyvastis“ svarbiausia - kaip 
mūsų organizaciją mato žmogus, kurio 
teises atstovaujame, žmogus, kuriuo 
rūpinamės, kuriam teikiame pagalbą. 
Kaip dabar pagalvoji, tik kartais susi-
mąstydavau, kaip mus mato ir kas tokie 
mes esame savivaldai? Kaip savivaldybės 
vertina mūsų veiklą ir kaip šį vertinimą 
parodo objektyviausias rodiklis – finan-
sinė parama mūsų veikloms?

atsitiktinai perskaičius nevyriau-
sybinių organizacijų informacijos ir 
paramos centro (nIPC) 2001 m. 
parengtą metodinę medžiagą apie 
savivaldybių ir nevyriausybinių orga-
nizacijų partnerystę, radau iki šiol savo 
aktualumo nepraradusios informacijos 
apie nevyriausybinių organizacijų vietą 
demokratinėje valstybėje, jų galimybes 
perimti kai kurias valstybės ir savival-
dos funkcijas. Šiame leidinyje nIPC 
atstovas arūnas Kučikas rašo, kad kiek- 
viena demokratinė visuomenė savo 
gerovę ir plėtrą grindžia trijų banginių 
principu: valstybės sektorius, verslo 
sektorius ir nevyriausybinės organiza-
cijos (nVo). Šie sektoriai, vienas su 
kitu susiję, tačiau kiekvienas atlieka 
savo užduotis. Tai patvirtina logika ir 
patirtis modernių valstybių, kuriose šis 
bendradarbiavimas yra sena, istorija.

nevyriausybinės organizacijos telkia 
piliečius atstovauti visuomenės intere-
sus, daryti įtaką valdžios sprendimams. 

nVo sektorius yra lankstus, gebantis 
greitai prisitaikyti prie egzistuojančių 
sąlygų. Tuo tarpu valstybės sektorius – 
nelankstus, keliantis neadekvačius, kie-
kybės ir kokybės atžvilgiu, rezultatus. 

Tame pačiame leidinyje, straipsnyje 
„nevyriausybinių organizacijų pa-
naudojimas valstybės ar savivaldybės 
funkcijoms įgyvendinti“ kitas nIPC 
ekspertas algirdas augustaitis rašo, 
kad senasis valstybės valdymo modelis, 
kuris daugiausia akcentavo procesą ir 
taisykles bei hierarchinį sprendimų 
priėmimą ir kontrolę, turi būti keičia-
mas nauju modeliu, kurį apibrėžia:
• orientacija į rezultatus, geriau 

užtikrinanti paslaugų efektyvumą ir 
kokybę, bei realią naudą vartotojui;
• atskaitomybė už rezultatus ir už 

gerą praktiką atitinkančią veiklą, o ne 
už taisyklių laikymąsi.

Toliau a. augustaitis teigia, kad dar 
viena sudėtinga užduotis – objektyvus 
lėšų paskirstymas nVo projektams. 
Pirmiausiai šią užduotį komplikuoja tai, 
kad dažniausiai neįmanoma nustatyti 
visiškai objektyvių ir matematinių ver-
tinimo kriterijų, visiškai neįtraukiančių 
subjektyvaus žmogaus vertinimo. Kitos 
komplikacijos šaknys tikriausiai glūdi 
sovietinių laikų Lietuvos istorijoje, kur 
valstybės institucijų dominavimas buvo 
beribis. Žmonėms iki šiol vis dar retai 
kyla klausimai apie lėšų paskirstymą 
valstybės ar savivaldybių įstaigoms, 
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tačiau lėšų paskirstymas nVo visada 
yra po padidinamuoju stiklu. 

Be to, įvairią socialinę pagalbą tei-
kiančioms nevyriausybinėms organiza-
cijoms keliami itin dideli reikalavimai: 
jos turi vadovautis ypatingu požiūriu 
į žmogų, gebėti įsijausti į asmens 
situaciją, elgesį, jausmus, mąstymą, 
pagalbą teikti su žmogiška šiluma, 
kontaktą ar pokalbį užmegzti iš karto, 
kai tik asmuo kreipiasi pagalbos, kad 
jam netektų pirmojo susitikimo laukti 
savaitę ar dvi, nustatyti patogias darbo 
valandas, sukurti neformalią aplinką ir 
kt. Tai tikrai geros rekomendacijos, ir 
džiaugiamės, kad mūsų organizacijai 
pavyksta jas įgyvendinti praktiškai. Tai 
gali patvirtinti „Gyvasties“ narių atsilie-
pimai, vainikuojantys mūsų darbą. 

Irena (77 m.) iš Kauno sako, kad 
pradėjusi lankytis organizacijos užsiė-
mimuose, jaučiasi tarsi būtų ištraukta iš 
duobės. „Gyvenu viena, neturiu su kuo 
pakalbėti, pabendrauti. o dabar jaučiu, 
kad pradėjau gyventi“, - sako Irena. 
moteris laukia pranešimų apie rengi-
nius, užsiėmimus, įvairias veiklas. Jai 
labai patinka dailė, molio užsiėmimai, 
psichologės Jelenos Lukoševičienės ve-
dami savipagalbos grupių užsiėmimai. 
Kaip pati sako, čia Irena jaučiasi verti-
nama, džiaugiasi nuoširdžiu bendravi-
mu, pagerėjusia psichologine savijauta. 
„man 77 metai – mirti nebijau, tačiau 
nenoriu gulėti ant patalo viena, noriu 
būti su žmonėmis. draugų, bendra-
minčių gyvų jau likę mažai. Jei ne šie už-
siėmimai, būčiau visai namie sėdėjusi. 
Čia sustiprėjau psichologiškai, jaučiuosi 
sava tarp savų.“, – esančia organizacija 
ir jos veikla džiaugiasi Irena.

„ačiū už gerą laiką, už tvirtybės 
pamokas, už žmones su „negalia“, iš 
kurių galima visa ko pasisemti, ką pa-
miršo turintys sveiki“, – Irenai antrina 
mangirdas (43 m.) iš Kaišiadorių. 

na, o 60-metis Vilhelmas iš Kauno, 
klausdamas, ar čia „Gyvastis“ ir ar jį 
priimsime, žiūrėjo tokiomis spindin-
čiomis akimis, kad po to visą dieną 
negalėjau nustoti šypsotis.

onutė iš Vilniaus, neseniai „atradusi“ 
„Gyvastį“, džiaugiasi, kad pradėjus čia 
lankytis, pagerėjo nuotaika, pradėjo 
geriau miegoti, galėjo gerokai sumažinti 
raminamųjų vaistų. Vilniuje daugiau 
nei trejus metus užsiėmimus veda 

psichologė Vidutė ališauskaitė, kuriai 
žmonės taip pat negaili gerų žodžių. 

rimą prieš pusantrų metų pastebė-
jo „Kauno Gyvasties“ narė nadiežda, 
atėjusi į Kauno klinikas aplankyti 
savo sergančios draugės. rima tuo 
metu buvo puolusi į neviltį, tačiau 
nadieždos paskatinta pradėjo lankyti 
„Kauno Gyvasties“ organizuojamus 
užsiėmimus ir šiuo metu jaučiasi 
rami bei saugi. „aš nebegalvoju kad 
esu „kitokia“, čia mane priima tokią, 
kokia esu, „Kauno Gyvasties“ dėka 
jaučiuosi laiminga“, – sako rima. 

mūsų nariams pritaria ir psichologė 
Vidutė, kuri teigia, jog viena svar-
biausių projekto vertybių – sudaryta 
galimybė pacientams susitikti, pa-
bendrauti užsiėmimuose ar bendrose 
veiklose. „Bendravimas padeda sėk- 
mingiau tenkinti daugelį svarbiausių 
žmogaus poreikių, bendraudami 
galime perduoti kitiems žmonėms 
tai, ką galvojame, jaučiame, kokiais 
matome save ir mus supančią aplinką. 
Bendraudami žmonės geriau supranta 
vieni kitus ir patys save. Psichologijos 
užsiėmimuose gyvastiečiai mokosi 
pažinti savo stipriąsias ir silpnąsias 
puses, savo vertybes, savo pomėgius, 
temperamentą, analizuoja savo elgesį 
įvairiose situacijose. atliekant prak-
tines užduotis mokomasi aktyviai 
klausytis, klausinėti, suprasti kūno 
kalbos ženklus, spręsti konfliktines 
situacijas, derėtis. Taigi bendrauda-
mi, mokomės sėkmingai bendrauti. 
nauda - bendrumo jausmas, dides-
nis pasitikėjimas savimi, mielesnis 
gyvenimas“, - įspūdžiais ir patirtimi 
apie užsiėmimus dalijasi psichologė 
Vidutė. 

Kaip jau rašiau, mane labai domina 
savivaldybių požiūris į mus, nevyriau-
sybininkus, dirbančius iš visos širdies, 
neskaičiuojančius darbo valandų, pasi-
ruošusių nuo ryto iki vakaro atsiliepti į 
skambučius, padėti, pavežti, paguosti 
ar parašyti raštą, parengti dokumentą, 
išsiaiškinti situaciją. Į mus, besidžiau-
giančius kiekvienu geru žodžiu ir 
pergyvenančius dėl kiekvieno sunkiai 
sergančio žmogaus. Besistengiančius 
daryti viską kuo geriau, atitikti visus 
keliamus reikalavimus, įvykdyti visas 
keliamas taisykles. 

Taigi, pasidžiaugusi gerais žmonių 
atsiliepimais, pereinu prie pinigų – 
objektyvaus savivaldos požiūrio kri-
terijaus, tad noriu pasidalinti finan-
savimo skyrimu Lietuvos asociacijos 
„Gyvastis“ skyriams bei asocijuotiems 
nariams 2018 metais. Čia nepateikiu 
informacijos apie savivaldybių skiria-
mas lėšas nevyriausybinių organizaci-
jų socialinės reabilitacijos projektams, 
prie kurių finansavimo savivaldybės 
turi prisidėti pagal socialinės apsaugos 
ir darbo ministro 2015 m. birželio 25 
d. įsakymą nr. a1-381 „dėl naciona-
linės neįgaliųjų socialinės integracijos 
2013–2019 metų programos įgyven-
dinimo 2016–2018 metų veiksmų 
plano patvirtinimo“. 

Vilniaus miesto savivaldybė „Gyvas-
ties“ projektams skyrė 11000,00 eurų;

Klaipėdos miesto savivaldybė – 
3000,00 eurų;

marijampolės – 1090,00;
Tai ir yra atsakymas į klausimą – kiek 

mes, nevyriausybinės organizacijos, 
būdamos vienu iš trijų demokratinės 
valstybės egzistencijos pagrindų, esame 
svarbios savivaldai.
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Medicininė inforMacija

Pacientų vartojami imunosupresantai po 
inksto transplantacijos. Ar verta nerimauti?
Indrė MalIukevIčIūtė, VUL „Santaros klinikų“ Nefrologijos centro gydytoja rezidentė

Imunosupresiniai vaistai – plačiąja 
šio žodžio prasme – tai preparatai, 
slopinantys imuninę sistemą. atitin-
kami preparatai ir adekvačios jų dozės 
vartojami tiek po organų transplanta-
cijos, tiek autoimuninėms ar sunkios 
eigos alerginėmis ligoms gydyti, bei 
sergant onkologinėmis ligomis.

Imunosupresijos schemos niuansus, 
persodinant inkstą, nulemia keletas 
aplinkybių. Pagal recipiento ir donoro 
imunologinį suderinamumą ir tam 
tikras donoro charakteristikas (amžių, 
mirties priežastį, kreatininą ir t.t.) 
įvertinama imunologinė rizika. Pri-
klausomai nuo jos parenkama induk-
cinė (pradinė) imunosupresija, kuri 
recipientui taikoma dar prieš inksto 
persodinimo operaciją. tai galėtų būti 
monokloninis antikūnas baziliksi-
mabas ar antitimocitinis globulinas. 
kai kuriais atvejais indukcinė imu-
nosupresija gali būti netaikoma. taip 
pat prieš transplantaciją recipientui 
skiriami geriamieji imunosupresiniai 
preparatai – metilprednizolonas, 
vienas iš kalcineurino inhibitorių 
grupei priklausančių medikamen-
tų (takrolimuzas/ciklosporinas) ar 
mtOr inhibitorius (dažniausiai –  
sirolimuzas) bei antiproliferacinis 
preparatas – mikofenolato mofeti-
lis ar mikofenolio rūgštis. Žemiau 
pateikiama dažniausiai po inksto 
transplantacijos vartojamų imuno-
supresantų schema.

Imunosupresijos schema po inksto 
transplantacijos gali kisti dėl keletos 
priežasčių. Bėgant laikui po transplan-
tacijos mažinamos gliukokortikosteroi-
dų dozės. Preparatai gali būti keičiami 
pasireiškus jų šalutiniam poveikui – 
pvz. mikofenolato mofetilis, atsiradus 
virškinamojo trakto sutrikimams, gali 
būti keičiamas mikofenolio rūgštimi. 
nustačius toksinį kalcineurino inhibi-
torių poveikį, ciklosporinas ar takroli-
muzas gali būti pakeistas į sirolimuzą. 
diagnozavus transplantato atmetimo 
reakciją, galimas ciklosporino keitimas 
į takrolimuzą. nustačius infekciją, 
imunosupresantų dozės taip pat gali 
būti sumažinamos. nėštumas – dar 
viena aplinkybė, reikalaujanti neatidė-
liojamos imunosupresijos korekcijos. 
ketinančios pastoti ir nėščiosios vietoje 
mikofenolato mofetilio turi vartoti 
azatiopriną. 

Gliukokosrtikosteroidai (GKK)
Iš karto po transplantacijos pacientai 

paprastai vartoja 16 mg metilpredni-
zolono dozę, kuri, laikui bėgant, yra 

mažinama. vartojant šį preparatą, 
reikia prisiminti apie galimus išvaizdos 
pokyčius. vaistui būdingas poveikis – 
riebalinio audinio kaupimasis veido ir 
sprando srityje. Šie pokyčiai susiję su 
vaisto doze, ir mažinant Gkk dozę, 
išnyksta. Be kita ko metilprednizo-
lonas didina apetitą, todėl padidėjusi 
kūno masė taip pat gali būti susijusi 
su didesniu suvalgomo maisto kiekiu. 
vartojant Gkk nuo galimo pažeidimo 
būtina saugoti skrandžio gleivinę, to-
dėl pacientams rekomenduojama kas 
rytą prieš pusryčius vartoti skrandžio 
rūgštingumą mažinančius prepa-
ratus, vadinamus protonų pompos 
inhibitoriais (PPI) – pvz., omeprozolį. 
Metilprednizolono dozė turėtų būti 
išgerta pirmoje dienos pusėje.

nustačius transplantato atmetimą, 
didesnės metilprednizolono dozės gali 
būti skiriamos intraveniškai.

Antiproliferaciniai preparatai
Mikofenolato mofetilis (MMF) –  

imunosupresantas, slopinantis imuni-
nių ląstelių – t ir B limfocitų – proli-
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feraciją. Siekiant išvengti galimų šalu-
tinių poveikių virškinamąjam traktui 
(pykinimas, viduriavimas, skrandžio 
gleivinės pažeidimai) mikofenolato 
mofetilis (Myfenax, Cellcept) buvo 
susintetintas mikofenolato natrio 
druskos (Myfortic) pavidalu. Nėra 
studijų, patvirtinančių vienos ar kitos 
vaisto formos privalumus, todėl vaistas 
skiriamas individualiai. MMF griežtai 
draužiama vartoti pastoti bandančioms 
ir besilaukiančioms moterims. Vaistas 
pasižymi teratogeniniu poveikiu – t. y. 
lemia vaisiaus ar jo organų anomalijas. 
Kaip minėta anksčiau, tokiu atveju 
preparatas keičiamas azatioprinu. 

Kalcineurino inhibitoriai
Ciklosporinas – vienas plačiausiai 

pasaulyje vartojamų imunosupresan-
tų. Preparatas vartojamus du kartus 
per dieną, darant apie 12 val. trukmės 
pertrauką tarp dozių. Dozė priklauso 
nuo vaisto koncentracijos kraujyje, kuri 
vertinama individualiai, atsižvelgiant į 
transplantato veiklą, ankstesnes kon-

centracijas. Aprašomi dažniausi galimi 
šalutiniai vaisto poveikiai – padidėjęs 
plaukuotumas, dantenų išvešėjimas, ar-
terinio kraujo spaudimo padidėjimas. 

Kitas tos pačios grupės preparatas – 
takrolimuzas. Vaistas paprastai skiria-
mas didesnės imunologinės rizikos pa-
cientams, pacientams po diagnozuotos 
atmetimo reakcijos, esant ciklosporino 
netoleravimui ir kt. individualiais 
atvejais. Vaistas vartojamas vieną kartą 
per dieną, ryte tą pačią valandą. Dozė 
priklauso nuo vaisto koncentracijos 
ir vertinama individualiai. Galimi 
šalutiniai takrolimuzo reiškiniai: gal-
vos skausmas, drebulys, pykinimas, 
viduriavimas, hiperglikemija, naujai 
po transplantacijos išsivystęs cukrinis 
diabetas, padidėjusi kalio koncen-
tracija, padidėjęs arterinis kraujo 
spaudimas, pakitę kepenų funkcijos 
rodikliai, nemiga. Nerekomenduoja-
ma preparato vartoti nėštumo metu, 
negalima vartoti žindant kūdikį. 

Šiuo metu prieinamos dvi skirtingos 
vaisto formos – Advagraf ir Envarsus. 

Keletas patarimų vartojantiems  
imunosupresinius vaistus:

• Turėti vaistus su savimi - laiku išsira-
šyti, pasiimti į keliones.

• Jūs turite žinoti, kokius vaistus varto-
jate (ne artimieji, ne gydytojai).

• Nepraleisti dozės, nevartoti dvigubos 
dozės.

• Pasitikrinti, kuomet atsiimate vaistus 
vaistinėse.

• Vaistus laikyti tinkamai (sausai, tamsiai, 
nurodytoje temperatūroje); tinkamoje 
vietoje – žinoti, kur vaistus pasidėjote, 
nemaišyti su kt. vaistais, kitų asmenų 
medikamentais, saugoti nuo vaikų.

• Informuokite bet kurį sveikatos specia-
listą apie vartojamus vaistus (priėmimo 
skyriuje, odontologo kabinete ar pan.)

• Venkite žolinių preparatų vartojimo 
(pvz., jonažolių).

• Prieš pradedami vartoti naujus vais-
tus, pasitarkite su specialistu (galimos 
vaistų sąveikos).

• Informuokite gydytoją, kokių sun-
kumų kyla, kokios galimos vaistų 
netinkamo vartojimo priežastys.
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negrįžtamo kasos Langerhanso (beta 
ląstelių) sekrecinės funkcijos praradi-
mo ir II tipo cukrinis diabetas, atsi-
randantis dėl nepakankamo insulino 
veikimo ar sekrecijos sutrikimų. Cd 
yra sunki liga, kurios bloga kontrolė 
lemia sunkias komplikacijas: regos 
sutrikimus ir aklumą, širdies ligas, 
insultą, inkstų funkcijos pablogė-
jimą, nervų pažeidimus ir galūnių 
amputacijas.

I tipo cukrinis diabetas
Šis diabeto tipas atsiranda dėl ka-

sos beta ląstelių sekrecinės funkcijos 
praradimo. dažniau serga vaikai, 
tačiau liga gali būti nustatoma ir 
suaugusiems. Pagal priežastis liga 
gali būti autoimuninė (beta ląstelės 
organizme tampa svetima medžiaga, 
todėl autoimuniniai procesai sutrikdo 
insulino išskyrimą ir sunaikina kasos 
Langerhanso salelių beta ląsteles) 
ir idiopatinė, kai ligos atsiradimo 
priežastis lieka neaiški. Šios ligos 
atsiradimą gali išprovokuoti persirgta 
virusinė infekcija, įvairūs alergenai 
(pvz.: karvių pieno baltymas albumi-
nas), o kai kurie virusai gali tiesiogiai 
sunaikinti beta ląsteles. dauguma I 
tipo cukriniu diabetu sergančių asme-
nų neturi šia liga sergančių giminai-
čių, o sustabdyti ligos progresavimo 
negalima. 

Šiuo metu I tipo Cd gydomas 
insulino terapija – injekcijomis arba 
insulino pompa (nenutrūkstamas in-
sulino tiekimas ir papildomi insulino 
kiekiai prieš valgį). Tačiau nepaisant 
šio gydymo didžiajai daliai pacientų 
nepavyksta pasiekti geros glikemijos 
kontrolės, jų gliukozės kiekis kraujyje 
išlieka padidėjęs, o daliai pacientų 
pasireiškia svyruojanti eiga, kai gliu-
kozės padidėjimas keičiasi su suma-
žėjimu. dėl to I tipo Cd pacientams 
ypač dažnai atsiranda kraujagyslinių 
komplikacijų – diabetinė retinopatija 
(tinklainės kraujagyslių pažeidimas), 

Įvadas
Kasa – tai pagrindinė virškinimo 

sistemos liauka, gaminanti įvairius 
fermentus, skaidančius visas maisto 
medžiagas: baltymus, riebalus ir 
angliavandenius. Kasa taip pat yra 
vidaus sekrecijos liauka, gaminanti 
hormonus insuliną ir gliukagoną, 
kurie reguliuoja gliukozės kiekį 
kraujyje. Kasos salelės, dar kitaip 
vadinamos Langerhanso salelėmis, 
sudaro apie 1-2 % kasos ir sveria tik 
apie 2 gramus. Išskiriamos šios kasos 
salelės: 1) alfa ląstelės, kurios gamina 
gliukagoną (20% visų salelių), 2) beta 
ląstelės – gamina insuliną ir amiliną 
(apie 70% visų salelių) 3) delta ląs-
telės – gamina somatostatiną (<10% 
visų salelių), 4) F ląstelės – gamina 
kasos polipeptidą (<5%) 5) epsilon 
ląstelės – gamina alkio hormoną 
greliną. Beta ląstelių gaminamas 
hormonas insulinas yra vienintelis 
hormonas organizme, sumažinantis 
gliukozės kiekį kraujyje. Pagrindiniai 
insulino veikimo būdai: 1) stimu-
liuoja kepenų, riebalines ir raumenų 
ląsteles pasisavinti ir naudoti gliukozę 
kaip energijos šaltinį 2) stimuliuoja 
gliukozės virtimą glikogenu kepe-
nyse ir raumenyse 3) skatina riebalų 
kaupimąsi ir stabdo jų kaip energijos 
šaltinio naudojimą.

Insulinas ir diabetas
Cukriniu diabetu (Cd) šiuo metu 

serga 382 milijonai žmonių visame 
pasaulyje. manoma, kad 2035 m. šis 
skaičius gali pasiekti 592 milijonus. 
Cd išsivysto, kai organizme nega-
minama pakankamai insulino arba 
insulinas naudojamas nepakankamai 
(galimos ir abi priežastys). Tokiu 
atveju didėja gliukozės koncentracija 
kraujyje. Cukrinis diabetas skirsto-
mas pagal ligos išsivystymo priežas-
tis. dažniausiai išskiriami du ligos 
tipai: I tipo cukrinis diabetas (sudaro 
nuo 5 iki 15%), kuris atsiranda dėl 

Kasos salelių transplantacija
arTūraS VInIKoVaS, LaurynaS rImŠeVIČIuS, marIuS mIGLInaS  
VUL Santaros klinikų Nefrologijos centras

diabetinė nefropatija (smulkiųjų 
inkstų kraujagyslių pažeidimas) ir dia-
betinė neuropatija (įvairaus sunkumo 
nervų pažeidimas). 

nepaisant to, kad daliai pacientų 
pavyksta pasiekti normalias glike-
mijos reikšmes, jiems atsiranda kita 
ligos rizika – hipoglikemija (žema 
gliukozės koncentracija), kurios su 
laiku pacientai pradeda nebejausti. 
Ši būklė yra gyvybei pavojinga ir 
ilgainiui lemia greitesnį diabetinių 
komplikacijų pasireiškimą. Todėl ser-
gantiems I tipo Cd pacientams verta 
žinoti apie galimybę atlikti kasos beta 
ląstelių tranplantaciją.

Kasos salelių transplantacija
nuo tada kai pirmą kartą kasos sa-

lelės buvo bandyta transplantuoti dar 
1882 metais (gydytojų minkowski ir 
von mering), transplantacijos mokslas 
stipriai patobulėjo ir didžiausi pasie-
kimai buvo pasiekti per pastaruosius 
kelis dešimtmečius. Ši transplantacija 
gali būti atliekama nesant pažengusiai 
inkstų ligai (salelių transplantacija) 
arba pažengus inkstų ligai (salelių ir 
inkstų transplantacija arba salelių po 
inksto transplantacijos).

atliekant kasos salelių transplan-
taciją, jos yra išgaunamos iš negyvo 
donoro naudojant specialius fermen-
tus. Salelės yra išgryninamos, apdoro-
jamos ir perkeliamos kitam žmogui. 
Kadangi šios salelės yra labai trapios, 
transplantacija atliekama netrukus 
po jų išgavimo. Kiekvienam pacien-
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Nuotr. iš gydytojo intervencinio radiologo D. Jociaus asm. archyvo

tui reikia mažiausiai 10,000 salelių/ 
kilogramui masės. Implantuotos beta 
ląstelės prigyja ir pradeda gaminti 
insuliną. dažniausiai prireikia 2 
transplantacijų, kad pacientas galėtų 
pasiekti visišką nepriklausomybę 
nuo išorinio insulino. Tikimasi, kad 
tokia transplantacija padės I tipo 
cukriniu diabetu sergantiems pa- 
cientams gyventi be kasdienių insu-
lino injekcijų.

Šias transplantacijas dažniausiai 
atlieka gydytojas radiologas, naudo-
damas pacientui minimaliai invazinę 
techniką, rentgeno spindulius ir ul-
tragarsinį tyrimą, kuriuo siekia tiks-
liai įvesti kateterį per viršutinę pilvo 
dalį, patekdamas į portinę kepenų 
veną. Tuomet kasos saleles (40–60 ml  
specialiai paruošto skysčio) galima 
lėtai suleisti pro kateterį tiesiai į 
kepenis. Šios procedūros metu yra 
naudojami vietiniai anestetikai ir 
seduojantys preparatai. Tačiau kai 
kuriais atvejais galima ir chirurgo 
atliekama transplantacija atliekant 
nedidelį įpjovimą pilve, naudojant 
bendrą anesteziją. Skirtingai nuo 
visos kasos transplantacijos, kuriai 
reikalinga sunki chirurginė operacija 
ir organo kraujotakos atstatymas, 
kasos salelių transplantacija yra 
saugesnė ir sąlygoja mažesnį kom-
plikacijų kiekį. Kasos ląstelės iškart 
po transplantacijos pradeda gaminti 
hormoną insuliną, tačiau pilnas jų 
pajėgumas yra pasiekiamas praėjus 
kuriam laikui, todėl gydytojas kelias 

savaites (per tiek laiko salelės yra 
pilnai aprūpinamos nauja kraujo-
takos sistema) nuolat seka paciento 
gliukozės koncentraciją kraujyje. 

Transplantacijos nauda ir  
galimos rizikos

Nauda
Svarbiausias kasos salelių transplanta-

cijos tikslas – transplantuoti pakankamą 
kiekį ląstelių, kad paciento organizme 
būtų pagaminama pakankamai insulino 
ir nereikėtų išorinio insulino injekcijų. 
Taip pat galima nauda – gera gliuko-
zės koncentracijos kraujyje kontrolė 
ir pavojingų gyvybei hipoglikemijos 
epizodų išvengimas. dėl geros glike-
mijos kontrolės galima sulėtinti arba 
visai išvengti cukrinio diabeto kom-
plikacijų riziką: širdies ir kraujagyslių  
ligų, inkstų, nervų ar akių ligų.

Galimos rizikos
Galimos komplikacijos salelių 

transplantacijos metu, kurios yra Šaltinis: http://www.drive-project.eu/component/content/article?id=7:islet-transplantation-therapy
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susijusios su pačia procedūra – krau-
javimas arba susidarę krešuliai. Po 
kiekvienos transplantacijos pacientai 
privalo vartoti imunosupresinius 
vaistus, apsaugančius nuo persodintų 
salelių atmetimo reakcijų. Mūsų imu-
ninė sistema yra sukurta atpažinti ir 
sunaikinti pačias įvairiausias bakteri-
jas bei virusus, o persodintus audinius 
atpažįsta kaip ,,svetimus“. Vartojami 
imunitetą slopinantys vaistai padidina 
infekcijų ir kai kurių vėžio tipų riziką, 
o dėl kai kurių šalutinių poveikių gali 
tekti nutraukti šių vaistų vartojimą 
ir tokiu atveju naujosios persodintos 
salelės bus sunaikintos ir neteks savo 
funkcijos. Dažniausiai vartojami vais-
tai yra sirolimas ir takrolimas. Vaistas 
daklizumabas gali būti suleidžiamas 
į veną iškart po transplantacijos, o 
sirolimas ar takrolimas yra vartojami 
visą likusį gyvenimą, kol funkcio-
nuoja transplantuotos ląstelės. Šių 
vaistų dažniausi šalutiniai poveikiai 
yra burnos opos, virškinamojo trak-

to sutrikimai, gali padidėti arterinis 
kraujospūdis, cholesterolio kiekis 
kraujyje, atsirasti nuovargis, anemija, 
sutrikti inkstų funkcija, sumažėti bal-
tųjų kraujo kūnelių kiekis ir padidėti 
imlumas bakterinėms ir virusinėms 
infekcijoms. Dėl padidintos infekcijų 
rizikos gali tekti kurį laiką vartoti an-
tibiotikus ir antivirusinius vaistus.

Ateities perspektyvos
Šiuo metu tęsiami tyrimai, siekian-

tys sumažinti transplantuotų ląstelių 
atmetimo reakcijas ir pagerinti jų 
implantaciją. Siekiama sukurti meto-
dikas, kad persodintos salelės nebūtų 
atpažinamos kaip ,,svetimos“, būtų 
pasiekta visiška transplantato tole-
rancija ir nereikėtų nuolatos vartoti 
imunosupresinių vaistų. 

Šiuo metu visame pasaulyje susidu-
riama su mirusių donorų trūkumu. 
Ne visų mirusių donorų kasas gali-
ma pritaikyti transplantacijoms, nes 
nemaža jų dalis neatitinka atrankos 

kriterijų, o išgryninant kasos saleles, 
dalis jų yra pažeidžiamos ar sunaiki-
namos. I tipo cukriniu diabetu ser-
gantys pacientai neturi pakankamai 
galimybių sulaukti kasos arba kasos 
salelių transplantacijos. Todėl ban-
doma išspręsti šią problemą atliekant 
kelias transplantacijas iš 1 mirusio 
donoro, mažos kasos dalies iš gyvo 
donoro arba kiaulių. Taip pat bando-
ma sukurti kasos saleles iš kamieninių 
ląstelių, tokiu atveju jas galima būtų 
išauginti laboratorijose.

Gegužės mėnesį Vilniuje vyko 
Lietuvos inkstų fondo konferencija, 
kurioje kartu su garsiais Europos 
transplantologais buvo apsvarstytos 
kasos salelių persodinimo galimybės 
Lietuvoje. Šiuo metu svarbus etapas –  
laukiančiųjų sąrašo sudarymas. Pir-
miausia tokią transplantaciją planuo-
jama atlikti pacientams, kuriems jau 
persodintas kitas organas – inkstas, 
kepenys ar širdis, nes šie asmenys jau 
vartoja imunosupresinius vaistus. 
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Renginiai

9

„Gyvasties“ konferencijos padeda  sumažinti nežinomybę 
ir leidžia pasirinkti
Šiuolaikinis neįgalaus žmogaus socialinis gyvenimas ir 

naujų teisės aktų priėmimai arba pakeitimai jau nurodo šios 
konferencijos aktualumą. Ištikus negaliai, žmogus patiria 
fizinius, psichologinius bei emocinius įprasto gyvenimo 
pokyčius. Laikui bėgant, blogėja jo socialinis gyvenimas, nes 
padidėja su liga ir jos gydymu susijusios išlaidos, mažėja fi-
zinis pajėgumas, dažnai prarandamas darbas dėl negalėjimo 
dirbti pilną darbo dieną, kuomet atliekamos hemodializės 
procedūros 3 kartus/savaitę po 4 val. 

Taigi, skatinant pacientų informuotumą ir švietimą 
jiems aktualiomis temomis organizuojami įvairūs susi-
tikimai su medikais be kitais atstovais, kurie praturtina 
mūsų žinias nagrinėjamomis temomis. 

Vienas jų – saulėto Atvelykio sekmadienio susitikimas 
su kunigu Algirdu Toliatu. Pavasaris – atgimimo laikas. 
Garbingas svečias kalbėjo apie tai, kaip išgirsti ir paliesti 
kiekvieno širdį, atrasti, kas kiekvienam yra svarbu, apie 
savanorystę, kuomet kiekvienas galime kažką duoti kitam, 
taip patirdami džiaugsmą.

Dar viena labai aktuali tema, kuri buvo aptarta su-
rengtoje konferencijoje „Gyvasties“ nariams – „Paciento 
socialinis gyvenimas ir inkstų pakaitinė terapija“. Kadangi 
pacientai iki šiol neturi aiškios informacijos apie tai, kokie 
yra terapiniai gydymo metodai susirgus lėtiniu inkstų 
funkcijos nepakankamumu, kaip jie yra skiriami, ar yra 
teisė pasirinkti labiausiai tinkamą gydymo būdą, kur 
turėtų pacientas kreiptis ir svarbiausia, kaip kiekvienas iš 
esamų pakaitinės terapijos būdų įtakoja paciento socialinį 
gyvenimą (darbas, atostogos, buvimas su šeima, galimybes 
studijuoti ir pan.). 

Minėtos konferencijos metu VUL „Santaros klinikų“ 
Dializių sk. vedėjas Laurynas Rimševičius apžvelgė gydy-
mo metodų pasirinkimą susirgus lėtiniu inkstų funkcijos 
nepakankamumu. Dauguma neįgaliųjų apie tokią gali-
mybę net nežino, kad gali pasirinkti hemodializę arba 
peritoninę dializę. 

Peritoninės dializės slaugytoja Dalia Garmuvienė plačiau 
panagrinėjo peritoninę dializę ir pacientų socialinį gyve-
nimą, galimybę keliauti Lietuvoje ir užsienyje.

Elita Radkevič, Sveikatos apsaugos ministerijos Farma-
cijos departamento vyriausioji specialistė suteikė infor-
macijos apie kompensuojamų vaistų priemokų sistemą, 
aktualią pacientams, gydomiems pakaitine inkstų terapija 
(transplantacija, peritoninė dializė, hemodializė).

Po transplantacijų gyvenantiems pacientams labai 
aktuali tema, kuri taip pat buvo nagrinėjama jau kita-
me pranešime – „Pacientų vartojami imunosupresantai 
po inksto transplantacijos. Ar verta nerimauti?“, kurią 
pristatė Indrė Maliukevičiūtė, VUL „Santaros klinikų“ 
Nefrologijos centro gydytoja rezidentė.

Kiekviena „Gyvasties“ organizuojama konferencija 
suteikia pacientams ir jų artimiesiems galimybę sužinoti 
daugiau apie savo ligą, kaip galime padėti sau ir savo 
artimiesiems.

„Gyvenimas susideda iš 10 proc. to, kas mums nutinka, 
ir 90 proc. to, kaip mes į tai reaguojame.“, – cituodama 
Charlesą Swindollą, konferenciją užbaigė Lietuvos asoci-
acijos „Gyvastis prezidentė Aušra Degutytė.

Rėmėjai:
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„Gyvasties“ visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

Kiekvienais metais organizuojamas Lietuvos asociacijos 
„Gyvastis“ visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas sulau-
kia didelio narių susidomėjimo. „Gyvasties“ prezidentė 
aušra degutytė pristatė organizacijos įvykdytos veiklos 
ataskaitą už 2017 metus, apžvelgė pasiektus rezultatus. 
Irma Juodienė pristatė „Gyvasties“ 2017 metų finansinę 
ataskaitą, kuriai pritarta bendru sutarimu.

Su maloniomis ovacijomis buvo prisimintos „Gyvasties“ 
narių fizinio aktyvumo vasaros stovyklos, kurios buvo 
finansuojamos Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 
lėšomis, taip pat vilniečių stovykla, kurią finansavo Vil-
niaus miesto savivaldybė.

Galime pasidžiaugti, kad „Gyvasties“ veiklos ir renginiai 
vis daugiau išsiplečia. Tradiciniais tapę renginiai pasipil-
do naujomis veiklomis ir iniciatyvomis, tokiomis kaip 
pėsčiųjų žygiai, dalyvavimas „Laisvės piknike“, kuomet 
kalbame apie organų donorystę. Vis dažniau esame kvie-
čiami skaityti paskaitas moksleiviams, dalyvauti televizijos 
ar radijo laidose. 

Prieš 5 metus Žvakučių akcija pradėta rengti Vilniuje, 
pernai išaugo iki 11 miestų, kuriuose uždegtos, širdies 
forma sudėtos, žvakelės donorams ir jų artimiesiems 
pagerbti.

„Gyvastis“ vykdydama pacientų teisių atstovavimą ren-
gia raštus Sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinėms 
ligonių kasoms, dalyvauja susitikimuose bei komisijose, 
darbo grupėse dėl mūsų pacientams aktualių klausimų 
(peritoninės dializės, pacientų vežiojimo, vaistų kompen-
savimo, neįgalumo ir darbingumo nustatymo). Tai taip 
vadinami „nematomi darbai“, kurių rezultatų siekiama 
ilgiau.

Visuotinio susirinkimo metu Klaipėdos skyriaus pir-
mininkė daiva dragūnienė patvirtinta Lietuvos asocia-
cijos „Gyvastis“ tarybos nare. Buvusi ilgametė Klaipėdos 
skyriaus pirmininkė pasitraukė iš „Gyvasties“ tarybos 
veiklos. 

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ tarybą sudaro:
aušra degutytė, audronė Tutlienė, nina Balechova, 

daiva dragūnienė, Vitas Jabonskis, Irma Juodienė, egi-
dijus Kalinaitis, Ilona masaitienė.

Lietuvos asociaciją „Gyvastis“ sudaro:
Skyriai:
• Vilniaus skyrius;
• Klaipėdos skyrius;
• marijampolės skyrius;

asocijuoti nariai:
• Kauno krašto nefrologinių ligonių draugija „Kauno 

Gyvastis“;
• Šiaulių Inkstų ligomis sergančiųjų draugija „atgaja“;
• alytaus apskrities ligonių, susijusių su organų per-

sodinimu, visuomeninė organizacija „dalia“;
• Vilkaviškio rajono nefrologinių ligonių draugija.

Visos veiklos nebūtų įmanomos be projektų finansavi-
mo, 2 proc. nuo GPm ir rėmėjų lėšų. 

2017 m. teikė paraiškas ir vykdė šias veiklas:
• neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės ap-

saugos ir darbo ministerijos: 
- neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas; 
- Leidybos.

• Sam Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo 
fondo projektas (fizinio aktyvumo).

• neįgaliųjų soc. reabilitacijos ir visuomenės sveikatos 
rėmimo projektus:

- Vilniaus m. sav.
- Klaipėdos m. sav. 
- marijampolės r. sav. 

ačiū padedantiems rinkti 2 proc., kurie panaudojami 
„Gyvasties“ vykdomoms veikloms. ačiū visiems nariams, 
už tai, kad esate kartu. ačiū tiems, kas bendrauja su žinias-
klaida. ačiū „Gyvasties“ komandai ir savanoriams.

Rėmėjai: Skyrę 2% nuo GPm 
asociacijai „Gyvastis“
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Suvalkijoje vyko tradicinė „Gyvasties“ sporto šventė
ILona maSaITIenė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Marijampolės skyriaus projekto vadovė

Birželio 9 dieną iš visų Lietuvos kampelių į tradiciškai, 
jau dešimtus metus iš eilės organizuojamą Lietuvos asocia- 
cijos „Gyvastis“ sporto šventę marijampolėje, profesinio 
rengimo centro sporto salėje susirinko sportiškai nusiteikę 
Vilniaus, Kauno, alytaus, Vilkaviškio ir marijampolės 
organizacijos „Gyvastis“ nariai. Šiais metais sulaukėme 
rekordinio sportininkų skaičiaus. Susirinkusius pasveikino 
ir nepasiduoti palinkėjo marijampolės savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Karolis Podolskis ir savivaldybės 
tarybos narys alvydas Kirkliauskas. 

Žaidynių dalyviai savo jėgas išbandė septyniose 
rungtyse: rankos taiklumą - smiginyje, baudų bei žiedų 
mėtyme, ping-pongo ir bočios žaidime, visą savo išmin-
tį – komandinėje šaškių rungtyje, visas jėgas ir energiją 
atidavė žaidžiant badmintoną. daugiausia dėmesio 
sulaukė badmintonas, gal todėl, kad žaidžiamas buvo 
pirmą kartą. daugiausia ovacijų, nustebimo ir džiaugsmo 
sulaukė alytaus vaikų komanda, kuriai bočios žaidime 
nebuvo lygių.

Po atkaklių kovų, susumavus rezultatus paaiškėjo, 
kad šių metų sporto žaidynių nugalėtoja tapo alytaus 
komanda, surinkusi 28 taškus, nuo jų tik vienu tašku 
atsiliko Kauno komanda, surinkusi 27 taškus, trečioji liko 
marijampolės–Vilkaviškio komanda, surinkusi 16 taškų, 
o ketvirtoje vietoje su trylika taškų liko praeitų metų nu-
galėtojai vilniečiai. Specialiai įsteigta marijampolės sporto 
centro „Sūduva“ sunkiosios atletikos trenerio alvydo 
Kirkliausko taurė aktyviausiam žaidėjui taip pat iškeliavo 
į dzūkiją - ją išsivežė alytiškis richardas Kuckailis.                                                                                       

renginio metu buvo kalbėta apie fizinio aktyvumo 
naudą ir tinkamą fizinį krūvį dializuojamiems ir trans-
plantuotiems pacientams.

Visiems dalyvavusiems miestams buvo įteiktos „man-
tingos“ dovanos. 

nuoširdų ačiū tariame renginio rėmėjams: Lietu-
vos respublikos Seimo nariui Kęstučiui mažeikai - už 
medalius sportininkams, uaB „mantinga“ – už kve-
piančias bandeles, kuriomis žaidynių dalyviai galėjo 
vaišintis, marijampolės savivaldybės administracijos 
direktoriui Karoliui Padolskiui – už saldžią dovaną, 
Kristinai ir artūrui Venslauskams – už paramą ir dėmesį. 
Taip pat dėkojame marijampolės profesinio rengimo cen-
trui, šauniam renginio vedėjui ričardui, šauniems klubo 
„Siekis“ teisėjams už teisėjavimą, šokių treneriui arvydui 
už apšilimą, už ekskursiją po marijampolę – istorikui 
marijampolės savivaldybės tarybos nariui Benjaminui 
mašalaičiui. 

renginys dalinai finansuojamas neįgaliųjų reikalų de-
partamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
lėšomis.

Rėmėjai:

Skyrę 2% nuo GPm asociacijai „Gyvastis“
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Skyrių veikla

Vilniaus žiburiai ir Druskininkų įdomūs kampeliai
BIruTė JurKŠIenė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Vilniaus skyriaus narė

Šių metų gegužės 17 dieną Vilniaus 
Gyvastiečiai svečiavosi energetikos ir 
technikos muziejuje. nors pavadinimas 
pasirodė nelabai patrauklus – ypač mo-
terims, mūsų nuomonės pasikeitė, kai 
aplankėme visas ekspozicijas, išklausėme 
istorijas apie garo katilus, turbinas, ge-
neratorius, kondensatorius, sudėtingus 
vamzdynus ir pan. Tai – pasirodė tik- 
rai labai įdomu ir skirta ne tik vyrams! 
Vis dėlto, mūsų vyriškiams viskas buvo 
kur kas aiškiau, todėl suprantama, kad 
ir klausimų kilo kur kas daugiau.

Visus smarkiai paveikė tas artimas 
prisilietimas prie tokio sudėtingo 
mechanizmo, kaip elektros gamyba. 
Vaikščiojom net po kameras, kurios 
gamybos metu būdavo aklinai už-
darytos. Ten tik vamzdžiai ir buvusi 
galinga energetika. Toliau viskas buvo 
susieta su miesto pramone. Gavome 
labai daug informacijos apie tekstilės, 
stiklo, popieriaus gaminius, skaičiavi-
mo mašinų bei lazerines technologi-
jas. Tai buvo istoriškai įdomu ir daug 
kam sukėlė prisiminimų. 

energetikos ir technikos muziejuje 
net du viršutiniai aukštai skirti tiems, 
kurie nori pažinti, ką gali mokslo pasie-
kimai ir gilios fizikos žinios. Ten įdomu 
visiems, - suaugusiems ir vaikams, ku-
rie nori pažinti ir mokytis. Kaip smagu, 
kai viską galima paliesti, išbandyti visus 
keistai atrodančius įrenginius. Ten ne-
paprasti potyriai akims ir ausims, lyg 
fizikiniai „stebuklai“. Išėję džiaugėmės, 
kad laikas praėjo turiningai ir linksmai. 
Papasakoti sudėtinga – rekomenduoja-
me apsilankyti!

Gegužės 31 dieną susirinko 20 žmo-
nių būrelis iš Vilniaus skyriaus, norin-
čių nukeliauti į druskininkus. Vilma 
radavičienė mums organizavo kelionę 
į 4 objektus. Pirmiausia užvažiavom 
į „Pilnų namų“ bendruomenę, kuri 
priima vyrus, norinčius išsigydyti pri-
klausomybes. Po pokalbio su socialine 
darbuotoja kilo nemažai klausimų, 
į kuriuos ji maloniai atsakė. Toliau 
nuskubėjome į sekantį kelionės tikslą –  
apverstą namelį. Iš šalies atrodė nieko 
ypatingo nepamatysim, tačiau užėjus 
į vidų pajutom gravitacijos lauko vei-
kimą. Smagiai aptarinėjome baldus, 
pritvirtintus prie lubų, fotografavo-
mės. Tai grupę suartino. Kiekvienas 
vaikščiojo, laikydamasis už sienų, nes 
atrodė, kad svaigsta galva.

Ilgai neužsibuvę, patraukėm į dro-
žinių muziejų. Jo įkūrėjas antanas 
Česnulis drožia jau 40 metų. muziejų 
įkūrė miške, ratnyčėlės pakrantėje 
prieš 20 metų. autorius mus visus vedė 
nuo skulptūros prie skulptūros ir apie 
viską emocingai pasakojo. netrumpa 
rūpintojėlių siena talpina ne tik jo, bet ir 
daugybės menininkų darbus. daugiau-
sia jo darbų padaryti iš ąžuolo. Labai 
daug kompozicijų būta su akmenimis, 
metalo, paties kaltomis saulutėmis. 
Buvo skulptūrų vandenyje, virš van-
dens, judančių, šokančių, skleidžiančių 
garsus, arba grojančius lietuvių liaudies 
muziką. Labai įdomu!

ant daugybės darbų išskaptuota 
eilutės iš eilėraščių ar dainų. mediniai 

veidai yra nepaprastai išraiškingi. 
apžiūrėjom jo darbų fotogaleriją. Joje 
matėme įspūdingai ilgą nuotrauką su 
jo kurtais 56 kryžiais.

apsilankymą baigėme malūnu, 
kurio keturiuose aukštuose tęsiama 
darbų ekspozicija. dar daug antkapi-
nių paminklų, kurie pasklidę po visą 
Lietuvą. atsisveikinant p. antanas 
mus pavaišino vandeniu iš šulinio, 
kurį įpila medinis nykštukas.

Pilni įspūdžių pasukom į šakočių 
muziejų. apžiūrėjom daugybę seno-
vinių rakandų, šakotį, siekiantį lubas. 
Jis pateko į Gineso rekordų knygą.

Važiuodami namo, pasitarėme ir nus- 
prendėme, kad dar yra jėgų apžiūrėti 
merkinės piramidę, nes dauguma jos 
nebuvo matę. Po jos, kai patogiai įsi-
taisėme autobusiuke, buvo daug kalbų 
apie kelionės įspūdžius, apie tai, kas kur 
norėtų grįžti ir apžiūrėti įdėmiau.

dializuojami pacientai, dėl kas antrą 
dieną atliekamų dializių, silpnesnės 
sveikatos, retai kada patys savarankiš-
kai gali susiorganizuoti išvykas. 

Vykdydami Socialinės reabilita-
cijos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projekto veiklas, kurios 
finansuojamos Lietuvos respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministe-
rijos ir Vilniaus miesto savivaldybės 
lėšomis, siekiame mažinti narių 
socialinę atskirtį, didinti jų savaran-
kiškumą bei savivertę. edukacinės iš-
vykos – puiki psichologinės paramos 
pagalbos priemonė.
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Klaipėdos skyriaus veiklos
rIma PeTroLIenė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Klaipėdos skyriaus narė

Aktyvi marijampoliečių gegužė
ILona maSaITIenė, Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis“ Marijampolės skyriaus projekto vadovė

Šį pavasarį buvome pakviesti į naujo 
hemodializių centro atidarymą Kre-
tingoje. Tai 16-oji „diaverum“ klinika 
Lietuvoje. Šviesioje, suremontuotoje, 
erdvioje patalpoje ligonių laukia visiš-
kai nauja aparatūra, 8 lovos, 5 slau-
gytojos, bei gydytojai specialistai. Ta 
proga „Gyvasties“ Klaipėdos skyriaus 
atstovai - prisidėjome prie sveikini-
mų, skirtų generalinei „diaverum“ 
klinikos direktorei Vaidai Kojalienei 
bei visam klinikos personalui.

Propaguodami organų donorystę ir 
šviesdami visuomenę kartu su nacio-
nalinio transplantacijos biuro atstove 
rasa Pekarskiene vykome į Klaipėdos 
Vytauto didžiojo gimnaziją. Paskaitos 
apie organų donorystę metu, kalbė-
jome apie organų donorystės svarbą, 
gyvenimą prieš ir po transplantacijos, 
savo inkstų ligų priežastis ir kaip gali-
ma sau padėti apsaugoti savo inkstus.

Suvalkijos „Gyvasties“ nariai 
dalyvavo „dzūkijos dvaro“ edu-
kacinėje programoje „dzūkiškos 
bandos – regiono pasididžiavimas“. 
Paragavę įsitikinome, kad tai tiesa –  
visu šimtu procentų! edukacijos 
metu sužinojome bandų atsiradimo 
istoriją, kepimo paslaptis, bandas 
kepė tikra dzūkaitė su autentiška 
tautine apranga. Prisišveitę bandų 
aplankėme Pivašiūnų Švč. mergelės 

marijos ėmimo į dangų bažnyčią. 
Susikaupimui sustojome prie pa-
veikslo dievo motinai su Kūdikiu –  
juk žmonės liudija kad prie šio 
paveikslo įvykę nemaža išgijimų ar 
sulaukta kitokių malonių. Pakeliui 
aplankėme raižių kaimelį. Kaimelis, 
galbūt, būtų mažai žinomas, jei ne 
kukli, savo išvaizda kiek primenanti 
kaimo bažnytėlę, veikianti totorių 
mečetė. Projekto veikla finansuojama 
Marijampolės savivaldybės neįgalių-
jų socialinės integracijos programos 
lėšomis.

Jau devintąjį kartą marijampo-
liečiai gegužės pabaigoje nešini 
gėlėmis renkasi į akciją „Žydintis 
tiltas. Padovanok gėlę savo mies-
tui“. Šios akcijos metu padovanotos 
gėlės papuošia tiltą per Šešupę. 
Prie šios akcijos prisidėjome ir mes 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 

marijampolės skyriaus nariai. Tegul 
marijampolė būna žydinti Lietuvos 
kultūros sostinė. renginyje buvo 
eksponuojama foto paroda apie 
praėjusių aštuonių metų žydinčio 
tilto istoriją, nuotraukose radome 
save, pasidžiaugėme ir nuoširdžiai 
pasijuokėme. mes prisidėjome ne 
tik gėlėmis, dalyvavome miesto 
dienose. Poezijos parke, sveikatos, 
grožio ir harmonijos miestelyje 
kartu su kitomis neįgaliųjų organi-
zacijomis pristatėme savo organi-
zaciją, demonstravome darbelius, 
kuriuos gaminame meno užsiėmi-
mų metu, vykdydami Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projekto veiklas, 
kurios finansuojamos Lietuvos 
respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos ir marijampolės 
savivaldybės lėšomis.

apsilankėme Plungės ir Klaipėdos 
Jūrininkų ligoninių dializės įstaigose. 
Kalbėjome apie „Gyvasties“ veiklą, 
kvietėme prisijungti prie mūsų orga-
nizacijos, kad žmonės gautų daugiau 
informacijos, bendrautų su panašaus 
likimo draugais, dalintųsi patirtimi... 
Į Plungės dializuojamų ligonių skundą 
dėl didelių vežimo į dializes įkainių, 
buvo nusiųstas Plungės savivaldybei 

prašymas peržiūrėti ir juos sumažinti.
Šiais metais antrą kartą rinkomės į 

visuotinį susirinkimą aptarti tolimes-
nius skyriaus veiklos planus.

Sėkmingai vykdome ir Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projekto veiklas, kurios 
finansuojamos Lietuvos respublikos so-
cialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 
Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis.
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Ačiū, kAd mums rAšote

„Draugystė Veža“ ir įspūdžiai iš  
svajingosios Portugalijos
Vida SVetlikauSkienė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Vilniaus skyriaus narė

norim pasidžiaugti, kad šį pavasa-
rį turėjom galimybę aplankyti reto 
grožio šalį – Portugaliją. Įspūdžiais 
dalinamės, nes tai nebuvo asmeninė 
poilsinė kelionė: į Portugaliją mus 
nuskraidino projektas „draugystė 
Veža“. labai apsidžiaugėm, kai dar 
vasario mėnesį organizatoriai pakvietė 
dalyvauti atrankinėse kelionėse. kar-
tu su 20 porų varžėmės dėl pagrin-
dinio prizo – kelionės į euroviziją. 
taip nutiko, kad nepakliuvom tarp 
5 laimingųjų. O tada... kas sakė, 
kad stebuklų nebūna??? nacionalinis 
transplantacijos biuras prie SaM, 
pamatęs, kad mūsų nėra tarp nuga-
lėtojų, parodė labai gražią iniciatyvą, 
surado rėmėjus ir įgyvendino svajonę 
keliauti į Širdies šalį. taigi, į Portuga-
liją išvykom kaip gyvosios donorystės 
ambasadoriai.

kelionė iki tikslo užtruko parą: 
keliavom autobusu, traukiniu ir 
lėktuvu. Bet tai tik sustiprino bū-
simo nuotykio pojūtį! Gyvenome 
lisabonos priemiestyje Costa da 
Caparica – pradedančiųjų banglenti-
ninkų rojuje, viešbutyje ant atlanto 
vandenyno kranto. Miestelis mažas, 

turintis tik kelias pagrindines gatveles 
ir poilsiautojus viliojantis ramybe bei 
bangų ošimu.

Jau kitą dieną visa keliautojų grupė 
dalyvavom susitikime su lietuvos ats- 
tove eurovizijoje ieva Zasimauskaite 
ir jos komanda. ieva – labai šiltas ir 
nuoširdus žmogus, gebantis kiekvie-
nam rasti gerą ir padrąsinantį žodį. 
linkėjom pačios didžiausios sėkmės, 
o vakare jau vykom žiūrėti pirmojo 
pusfinalio į altice areną. Stebėti pa-
saulinio lygio šou – sunkiai nusako-
mas jausmas. nerealu matyti dalyvių 
pasirodymus, stebėti, kokiu greičiu 
yra paruošiama scena sekančiam at-
likėjui ir jausti, kaip muzika tikra ta 
žodžio prasme pereina kiaurai kūną. 
Mūsų palaikymas padėjo – lietuva 
pateko į eurovizijos finalą.

kiekviena diena Portugalijoje atneš-
davo savus nuotykius. lankėm Cristo 
Rei – kristaus skulptūrą, stovinčią ant 
82 metrų pjedestalo. Pasinaudojom 
galimybe pakilti į patį viršų ir pasi-
žvalgyti į lisaboną beveik iš paukščio 
skrydžio: vaizdai užburiantys! Vaikšti-
nėjome šalia Beleno tvirtovės, iš kurios 
į atradimų keliones išplaukė Vasca da 

Gama. lankėm paminklą 33 portuga-
lams-atradėjams. ir, aišku, kiekvieną 
vakarą pasivaikščiodavom atlanto pa-
krante su gaivaus vėjo gūsiais ir sunkiai 
nusakomu vandenyno kvapu.

Bene svarbiausias įvykis kelionėje –  
viešnagė centriniame Portugalijos 
transplantacijos biure ir pažintis su 
nuostabiais darbuotojais, ypač su 
vyriausiąja koordinatore ana França. 
Gavome daug išsamios informacijos 
apie donorystės ir transplantacijos 
padėtį jų šalyje. Sužinojom, kad Por-
tugalijoje veikia griežtas numanomo 
sutikimo donorystei modelis, kad 
transplantacijos yra atliekamos ats-
kiruose centruose, o ne bendrose kli-
nikose, ir tai, jog valstybė labai remia 
gyvąją donorystę. ir dar - Portugalija 
organizuoja tarptautines transplan-
tuotų žmonių žaidynes, kurioms 
gauna visapusišką valstybės paramą. 
daug visko pripasakojo ponia ana. 
labai gera buvo matyti, kad susitiki-
mas įspūdį paliko ir kitiems kelionės 
dalyviams: visi klausėsi itin atidžiai ir 
uždavinėjo iškilusius klausimus. ką 
gi, apie donorystę keliautojai dabar 
žinos daug daugiau!

Slapta vylėmės pasimatyti su Sal-
vadoru Sobraliu, pernai metų „eu-
rovizijos“ nugalėtoju, kuriam prieš  
5 mėnesius transplantuota širdis. dėl 
infekcijų pavojaus susitikimas neįvy-
ko. Mes linkim jam kuo stipresnės 
sveikatos ir laukiam naujų dainų!

turėjom galimybę visa dieną pra-
leisti pačioje lisabonoje, mieste, 
nepaliekančiame abejingais. lankėm 
nacionalinį panteoną, skirtą žymiems 
žmonėms, gėrėjomės neeilinio grožio 
bažnyčiomis, regyklomis su užbu-
riančiais sostinės vaizdais. lankėmės 
centrinėje gatvėje, kur gyvenimas 
verda ištisą parą: kviečia vietiniai 
restoranėliai, gyvų skulptūrų pasiro-
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dymai, gatvės teatrai ir muzikantai. 
Sostinė – kontrastų miestas, kuriame 
pinasi senovė su novatoriškumu: 
gali gėrėtis senuoju Geltonuoju 
tramvajumi ir čia pat pravažiuoja 
moderniausias elektromobilis, čia 
vaikštai po senąją Alfamą su siauro-
mis aukštyn kylančiomis arba žemyn 
besileidžiančiomis gatvelėmis, čia jau 
patenki į šiuolaikišką stiklinių pastatų 
kvartalą. O kur dar visur zujantys 
labai seni ir naujausi elektriniai Tuk 
Tuk’ai, lakstantys nežmonišku greičiu 
ir nenuspėjamais viražais… Lisabona 
neduoda atsikvėpti nuo įspūdžių.

Atradom savo Portugaliją su jos 
spalvomis, žmonių sugebėjimu nie-
kur neskubėti, su kvapais ir skoniais. 
Ragavom nacionalinius skanėstus: 
bakalhau (patiekalai iš menkės), 
išskirtinius saldumynus pasteis del 
nata, ir, žinoma, skanavom garsųjį 
portugališką portveiną.

Kelionė prabėgo greitai, paliko daug 
neišdildomų įspūdžių. Ačiū projekto 

visų, kurie susiję arba prisiliečia prie 
donorystės ir transplantacijos!

Ačiū Lietuvos asociacijos „GYVAS-
TIS“ nariams už begalinę šilumą ir 
nesavanaudišką džiaugsmą už mus. Jei 
ne gyvastiečiai – mes tikrai nebūtume 
išdrysę dalyvauti projekte „Draugystė 
Veža”. Ačiū už Jūsų postūmį, už nuo-
širdų glėbį ir tiesiog už tai, kad esate. 

Ir nebijokim svajoti! Šiemet patys 
įsitikinom – gražiausios svajonės 
pildosi!

„Draugystė Veža“ sumanytojai ir sielai 
Žydrei Gedrimaitei. Už tai, kad išplė-
tė projekto ribas – priėmė į savo ratą 
negalią, kuri nėra matoma. Ačiū už 
palaikymą, jaukumą ir drąsinimą viso 
nuotykio metu. Ačiū Nacionaliniam 
transplantacijos biurui prie SAM už 
iniciatyvą, už nuolatinį rūpestį, už 
suteiktą galimybę džiaugtis kelione. 
Už rastus rėmėjus, kurių dėka žinutę 
apie organų donorystę nuvežėm iki 
Portugalijos. Nerealu jausti paramą 



16 NefroINfo

Dializuojamų žmonių atostogos Sicilijoje
Ramūnas URbonavičiUs, KKNLD „Kauno Gyvastis“ narys

Džiaugiuosi, jog man nusišypsojo laimė dvi savaites 
paatostogauti sicilijoje, Trapanyje. Tokią galimybę suteikė 
daktaro mucaria dializių centras. „mucaria“ dializių cen-
trai įsikūrę sicilijos miestuose valderice ir alkamo. noriu 
pasidalinti šia puikia atostogų italijoje, kur saulėta ir šilta, o 
žmonės nuoširdžiai šypsosi ir laimingi, galimybe. Tuo pačiu 
metu, kai buvome mes, su mumis sicilijoje „mucarios“ 
dializių centro iniciatyva ilsėjosi dializuojami žmonės iš 
vokietijos, italijos, Lenkijos, olandijos, o taip pat ir „bra-
liukai“ latviai. Daugelis pasinaudojo dializuojamų žmonių 
nEmoKamŲ aTosToGŲ sicilijoje galimybe.

Dializių procedūros atliekamos taip pat, kaip ir Lietu-
voje, tik prie aparato prijunginėja broliukai, t. y. vyrukai 
(daugeliu atveju), o ne sesutės, kas mums atvykusiems buvo 
labai keista. Hemodializių metu – nemokamai ekspresso 
kava, 0,5 litro tyro vandens buteliukas, itališkas sumuštinis 

„panina“, Tv, nemokamas internetas Wi-Fi bei vienkar-
tinė balta patalynė. Procedūros atliekamos naujausiais 
hemodializių aparatais Frezenium 5008. iš apartamentų 
arba viešbučio į dializes ir atgal nuvežama/parvežama ne-
mokamai. Dirbama dvejomis pamainomis.

apgyvendinimas Trapanyje „mucaria“ apartamentuose 
su virtuvėle arba „mucaria“ dializių centro nurodytuose 
apartamentuose ar viešbučiuose. apartamentai – tai  
1–2 kambarių butai su mini virtuvėle, kurioje yra virtuvės 
reikmenys.

Kaip viskas vyksta? 
Para š i au  i t a l ams  e l ek t ron in į  l a i šką  adre su  

info@dialisimucaria.it, kuriame išdėsčiau pagrindinius 
faktus apie save: kad esu Ramūnas iš Lietuvos, jog esu dia-
lizuojamas tris kartus per savaitę, ir, kad dviem savaitėms 
norime atvykti į siciliją paatostogauti. Rašiau anglų kalba, 
pažymėjau, kad angliškai kalbu minimaliai, o lietuviškai ir 
rusiškai kalbu ir suprantu puikiai. man atrašė „mucaria“ 
centro darbuotoja, nurodė kur gyvensime, kokiu laiku bus 
atliekamos hemodializės. sutarėme, kad kai atskrisime į 
Trapanį, oro uoste mūsų lauks taksi vairuotojas su lentele 
„Ramūnas-mucaria“ ir nuveš mus į apartamentus.

Kai sutarėme atostogų laiką, nusipirkome lėktuvo bi-
lietus ir nusiuntėme italams bilietų pirkimo dokumentų 
kopiją su nurodytomis skrydžių datomis, o italai rezervavo 
apartamentus ir hemodializių procedūras. mėnuo prieš 
atvykstant į siciliją reikia nusiųsti italams užpildytą dia-
lizuojamo žmogaus medicininę kortelę, kurią Lietuvoje 
užpildo gydytojas nefrologas. 

smagu tai, jog sicilijoje džiaugėmės šiltais orais, saulėtu 
dangumi, temperamentingais siciliečiais, itališka pica, 
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arklienos maltinukais, pasta (makaronais) su įvairiausiais 
pagardais, pieniškomis dešrelėmis ir šviežiomis daržovė-
mis, desertais – kanolėmis, įvairiausiais ledais, šviežiais 
vaisiais ir ekspresso kava.

Labai gražus mums pasirodė Trapanio senamiestis, po 
kurį smagu vaikščioti ir ryte, ir dieną, ir vakare: siauros 
gatvelės, o jose esančios bažnyčios neįtikėtinai erdvios, 
daugybė kavinukių ir krautuvėlių; čia pat šilta Viduržemio 
jūra, jachtų uostas, didžiuliai keltai, plukdantys transporto 
priemones į Egadi salas, keleivinių laivų uostas, iš kurio 
keleiviniu greituoju laivu povandeniniais sparnais arba 
turistiniu poilsiniu laivu galima nuplaukti į turistų pamėg-
tas Egadi salas (Egadi salyną sudaro trys salos: Favinjana, 
Lorenzo ir Marettimo). Dažniausiai siūloma aplankyti dvi 
arčiau esančias salas – Favinjaną ir Lorenzo. Favinjanoje 
itin mažai transporto, todėl smagu išsinuomoti dviratį, 
motorolerį ar nedidelį visureigį ir apvažiuoti salą ar nu-
važiuoti į tolėliau esančius pliažus.

Iš Trapanio keltuvu kėlėmės į Eričę – legendomis api-
pintą mažą miestelį ant didelio kalno. Eričė yra 750 metrų 
aukštyje, į ją galima pasikelti keltuvu, užvažiuoti autobusu, 
dviračiu arba užlipti pėsčiomis. Keliantis keltuvu nuosta-
biai atsiveria Trapanio vaizdas, o būnant Eričėje stebina 
siauros akmenimis grįstos įvairiais raštais išmargintos 
gatvelės, aukšti akmeniniai bokštai, bažnyčios, nuostabūs 
vaizdai žiūrint į tolį.

Aplankėme San Vito Lo Capo – tai kurortinis miestelis 
už pusantros valandos kelionės maršrutiniu autobusu nuo 
Trapanio. Jau pati kelionė autobusu įspūdinga: siauroki 
vingiuoti kalnų keliukai, pravažiavome gyvenvietes ir 
mažus miestelius kalnuose. Na, o San Vito Lo Capo balto 
smėlio paplūdimys ir šilta mėlyna jūra paliko maloniausius 
prisiminimus. 

Vidutinė spalio mėnesio temperatūra Sicilijoje būna 
apie +23 laipsnius šilumos. Tad pasišildyti saulutėje bei 
pamatyti neregėtus kraštus – buvo įsimintina patirtis!
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Liepojos pajūriu žinia ir apie donorystę

Gegužės 12 dieną (šeštadienį) VšĮ „TrenkTuras“ orga-
nizuotame pėsčiųjų žygyje Liepojoje, dalyvavo ir asocia-
cijos „Gyvastis“ nariai, kurie į Liepoją susirinko kilniam 
tikslui – perduoti žinutę apie organų donorystės prasmę. 
„Pabendravęs su žmonėmis, kurie susiję su donoryste, 
dar labiau supratau, kiek jiems reiškia tie, tarsi maži fi-
ziškai, bet didžiulę simbolinę reikšmę turintys žygiavimo 
iššūkiai. „Gyvasties“ nariai dalyvauja visuose mūsų žy-
giuose, kiekvieną kartą suburdami vis didesnę komandą. 
Svarbiausia, – tokiu būdu skleidžia žinią apie donorystės 
svarbą“, – įspūdžiais dalijasi Vytautas Bartulis, vienas iš 
„TrenkTuro“ įkūrėjų.

„Kauno Gyvasties” pirmininkė Irma Juodienė, gy-
venanti 17 metų su mamos dovanotu inkstu, sako, 
kad ėjo už gyvenimą, už donorystę kartu su laimin-
gais, gyvenimą mylinčiais žmonėmis. nestokodami 
laiko, sveikatos ir gerų emocijų visi įveikė pasirinkto 
ilgio trasą, turiningai praleido savaitgalį ir parodė, 
kad sergantys žmonės taip pat gali aktyviai gyventi. 
Vilhelmas rutulis jau beveik 3 metus gyvena su persodintu 
inkstu. Jo manymu, tokie kolektyviniai žygiai pasižymi 

nuoširdumu ir tarpusavio palaikymu, kuris skatina ne-
prarasti vilties sulaukti savojo donoro. 

Šiaulių inkstų ligomis sergančiųjų draugijos „atgaja“ 
nariai dalijasi įspūdžiais, kad iš pat pradžių buvo apsi-
sprendę dalyvauti šiame žygyje.

„Susitikus 20 „Kauno Gyvasties“ ir 10 „atgajos“ narių, 
atrodė, kad pokalbiams nebus pabaigos. Sutikome daug 
linksmų, mus palaikančių žmonių“, – įspūdžiais ir gero-
mis emocijomis dalijasi „atgajos“ narys Paulius Šopis.

Pirmoji žygio dalis – paplūdimiu pagal Baltijos jūrą. 
Ir čia Liepoja pateisina savo vardą – pūtė gaivus vėjas, 
kas mums buvo kaip tik, karštą dieną gaivu ir smagu. 
nuotaika puiki - bendravimas su kitais žygio dalyviais, 
kurių, pasak, organizatorių buvo virš 5000.

Taip simboliška, kad tą pačia dieną Lisabonoje (Por-
tugalijoje) dainavo pernai metų konkurso nugalėtojas 
Salvadoras Sobralis, gyvenantis su donoro širdimi. o Lie-
pojoje (Latvijoje) už donorystę ėjo žmonės, kurie dėkingi 
gyvenimui už gautą antrą gyvenimo šansą, kurie susiję su 
organų donoryste ir skleidžia žinią visuomenei.

už donorystę kiekvienas nuėjęs 10 km, gavo atminimo 
diplomus ir medalius. 
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truMpa inforMacija

Su tokia žinute visuomenei saulėtą balandžio šeštadienį 
kreipėsi Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų 
nefrologai kartu su Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ na-
riais dalyvaudami Walmark masinio „ėjimo varžybose“ 

Gegužės 2 d. Vilniaus rotušėje vyko tradicinis Sveikatos apsaugos 
ministerijos organizuojamas renginys, skirtas pagerbti ir padėkoti 
labiausiai nusipelniusiems medikams – gydytojams, slaugytojams ir 
sveikatos apsaugos darbuotojams. Sveikatos apsaugos ministras aurelijus 
Veryga garbės ženklais apdovanojo nusipelniusio Lietuvos gydytojo, 
nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo, nusipelniusio 
Lietuvos slaugytojo garbės vardus suteikė 35 medicinos specialistams. 
Padėkos medikams renginyje apžvelgta kaip keitėsi Lietuvos 100-mečio 
medicina. Paminėta pirmoji širdies transplantacija, atlikta prieš 30 metų, 
taip pat pirmoji inksto transplantacija, atlikta prieš 47 metus.

asociacijos „Gyvastis” visų narių vardu dėkojame medikams už 
sveikatos išsaugojimą, gyvybės dovanojimą.

Gegužės 30 d. Vilniaus „akropolyje“ lankytojai buvo kviečiami 
pasimatuoti kraujo spaudimą (aKS). akcijoje kartu dalyvavo ir 
„Gyvasties“ atstovai.
aukštas kraujospūdis yra labai dažna būklė visame pasaulyje. 

Kadangi dažnai ligos požymių pradinės stadijos nėra, daug žmonių 
nežino apie savo padidėjusį kraujospūdį. Tarptautinės hipertenzijos 

draugijos tikslas ištirti padidėjusio kraujospūdžio paplitimą, priežastis ir efek-
tyviausią gydymą. Kraujospūdžio matavimo iniciatyva - tai globali supratingumo 
apie kraujospūdį akcija, siekianti nustatyti neišaiškintus padidėjusio kraujospūdžio 
atvejus. Jos metu daugiau nei 100 pasaulio šalių, tarp jų ir Lietuvoje, matuojamas 
arterinis kraujospūdis. nustačius arterinio kraujo spaudimo padidėjimą, suteikiama 
informacija apie galimas kraujospūdžio mažinimo priemones.

„Tokiu būdu siekiama atkreipti vyriausybių dėmesį, kad skirtų daugiau lėšų 
prevencijos programoms ir taip sumažintų sergamumą su padidėjusiu kraujospū-
džiu susijusiomis ligomis“, – sako prof. marius miglinas Lietuvos hipertenzijos 
draugijos prezidentas, VuL Santaros klinikų nefrologijos centro vadovas.

Vilniuje, Verkių regioniniame parke. Tūkstantinėje mi-
nioje ryškiaspalve apranga ir atributika išsiskyrė gausios 
„Gyvasties“ Vilniaus skyriaus ir nefrologų „mano inkstai 
buvo 2“ komandos. audronė Tutlienė, šio žygio dalyvė, 
kuri 15 metų gyvena su persodintu inkstu, pasidžiaugė 
pacientų ir medikų bendradarbiavimu. Santaros nefro-
logai kartu su pacientais dalyvauja ir kituose su organų 
donorystę viešinančiuose renginiuose.

VuL Santaros klinikų nefrologijos centro profesorius 
marius miglinas pastebi, kad Lietuvoje inkstų pažeidimas 
dažniausiai išsivysto dėl užleistų lėtinių ligų, tokių kaip 
arterinė hipertenzija ir cukrinis diabetas. Šių ligų išsivys-
tymui ir tolimesniam progresavimui didelę reikšmę turi 
gyvenimo būdas. asmenims sergantiems lėtinėmis, dar 
vadinamomis gerbūvio ligomis, yra siūloma atsisakyti 
žalingų įpročių, reguliuoti mitybą, ir vis dažniau skatina-
ma judėti. Judėjimas tai pat svarbus lėtinant inkstų ligos 
progresavimą.

„Inkstai – gyvybiškai svarbus organas, saugokime juos!“ 

Medikų apdovanojimai 

Gegužė – kraujo spaudimo matavimo mėnuo
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Vilniaus universiteto ligoninės (VuL) Santaros klini-
kose ir Vaikų ligoninėje, VuL Santaros klinikų filiale 
balandžio mėnesį viešėjęs europos referencijos centrų 
tinklo Vaikų transplantologijos srityje Transplant Child 
(www.transplantchild.com) atstovas koordinatorius  
dr. esteban Frauca remacha susitiko su VuL Santaros 
klinikų specialistais, pacientų organizacijų atstovais ir 
pristatė referencijos tinklo veiklos kryptis, tikslus bei 
naudą transplantacijas vaikams atliekančioms europos 
sveikatos priežiūros įstaigoms, galimybes keistis mokslo 
žiniomis ir informacija. Santaros klinikų specialistai savo 
pasisakymuose apžvelgė per pastaruosius metus atliktų 
transplantacijų skaičių, rezultatus, perspektyvas, buvo 
aptarta galimybė Lietuvos pacientų tėvams įsitraukti į 
tarptautinę pacientų bendradarbiavimo platformą.

Pasak aušros degutytės, atstovaujančios Lietuvos aso-
ciacijai „Gyvastis“, vienijančiai sergančius inkstų ligomis, 
gyvenančius po organų persodinimo operacijų, susibūrę 
į darnią bendruomenę, aktyvūs žmonės propaguoja or-

Gegužės 12 d. Lietuvos sveikatos mokslo universitete suor-
ganizuota konferencija „Humanizmo psichologija sveikimo 
procese“. Gydytojo ir paciento santykis atskleidžia tikrąją 
humanistinės psichologijos esmę – poreikį būti pastebėtam, 
išgirstam, išklausytam, poreikį būti suprastam ir priimtam 
tokiu, koks yra. Gydytojas padeda ne tik sveikti, bet ir pakelti 
fizinę ligos naštą, kartu išsaugant gyvenimo prasmę, tikėjimą 
ir atsakomybę už savo gyvenimą. Gydytojui taip pat svarbus 
santykis su pacientu: turėti aiškias galimybių ir atsakomybių 
ribas, būti suprastu, priimtu, gerbiamu. Tik tada gydytojas 
gali priimti ir įsisąmoninti visą savo profesinį patyrimą ir 
kartu pozityviai augti.

Kalbant apie organų donorystę, šis santykis išsiplečia 
ir apima daugiau. aušra degutytė konferencijoje skaitė 
pranešimą „donoras – pacientas – medikas – visuomenė. 
organų donorystės prasmė“.

Vaikų transplantacijų tinklo atstovo vizitas Santaros klinikose: įvertinta vaikų 
transplantacijų srities patirtis

Humanizmo psichologija sveikimo procese

ganų donorystę, užsiima visuomenės švietimu, pacientų 
teisiniu atstovavimu, teikia psichologinę paramą, rengia 
konferencijas šeimoms aktualiomis temomis, organi-
zuoja vasaros stovyklas. Susitikime dalyvavę vaikų tėvai 
kėlė svarbius klausimus, tokius kaip klinikinių tyrimų 
prieinamumas vaikams, tęstinė psichologinė ir socialinė 
pagalba šeimoms, vaikui baigus gydytis ligoninėje.

Beveik prieš dešimtmetį 
Lietuvoje atlikta pirmoji 
inksto ir kasos transplan-
tacija. Šiai sukakčiai pami-
nėti gegužės 4 d. Lietuvos 
inkstų fondas į tarptautinę 
mokslinę-praktinę konfe-
renciją sukvietė gydytojus 
nefrologus, endokrinolo-
gus, chirurgus, bendrosios 

praktikos slaugytojus. Kasos salelių transplantacija 
atliekama kitose šalyse. netrukus pradės atlikti ir Lie-

Kasos transplantacijoms Lietuvoje 10 metų
tuvoje. Ši žinia optimistiškai nuteikia diabetu sergan-
čius pacientus. Vilma – pirmoji pacientė, kuriai prieš 
dešimtmetį vienos operacijos metu Santaros klinikose 
buvo persodintas donoro inkstas ir kasa. Tokia kom-
pleksinė transplantacija buvo pirmoji ne tik Lietuvoje, 
bet ir visame Baltijos regione. Istorinės operacijos pa-
cientė Vilma medikams dėkinga už grąžintą gyvenimo 
džiaugsmą. 

Konferencijoje kalbėta ir apie Lietuvoje netrukus pla-
nuojamas pradėti kasos salelių transplantacijos operaci-
jas. Jos diabetu sergantiems pacientams taip pat suteiks 
vilties pasveikti.


