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Pasikeitė dializuojamų asmenų 
specialiųjų poreikių vertinimo tvarka
Pagal naują, nuo 2016 m. birželio 15 d. galiojančią tvarką dializuoja-

miems asmenims, neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) 
vertindama jų specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį, ne-
benaudos Bartelio indekso. Tokiu būdu žmonėms sergantiems IV ir V 
stadijos lėtine inkstų liga ir kuriems atliekamos dializės procedūros,  nu-
statomas specialusis priežiūros (pagalbos) poreikis, kas suteikia galimybę 
gauti tikslines kompensacijas pagalbai (priežiūrai). 

Bartelio indeksas yra sudarytas iš 10 veiksnių, kurie įvertina asmens kas-
dienį funkcionavimą, o ypač kasdienines veiklas ir sugebėjimą judėti. Iki šiol 
žmonėms, sergantiems inkstų nepakankamumo ligomis, specialusis nuolatinės 
priežiūros poreikis buvo nustatomas, tik jeigu jų Bartelio indeksas neviršijo  
50 balų, ir visai neatsižvelgiama į tai, kad atliekamos dializės procedūros.

Dėl specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pir-
miausiai reikia kreiptis pas gydytoją, kuris parengtų dokumentus į NDNT. 
Po to, kai NDNT nustato specialiuosius poreikius, dėl priežiūros (pagalbos) 
išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimo reikia kreiptis pagal deklaruotą gyve-
namąją vietą į Socialinių išmokų skyrių.

Šiuo metu tikslinių kompensacijų pagalbai (priežiūrai) dydžiai yra šie: 
112 eurai/mėn.
(1 bazinės pensijos 
dydžio)

Asmenims, kurių darbingumo lygis 0–25 proc., 
Vaikams iki 18 metų, kuriems nustatytas 
sunkus neįgalumo lygis.

56 eurai/mėn.
(0,5 bazinės pensijos 
dydžio)

Asmenims, kurių darbingumo lygis 30–40 proc., 
Senatvės pensijos amžiaus asmenims,
Vaikams iki 18 metų, kuriems nustatytas 
vidutinis neįgalumo lygis.
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Medicininė inforMacija

Potrauminis stresas ir jo įveikimo būdai
JELENA LUKoŠEVIčIENė, psichologė-psichoterapeutė

Daugelis iš mūsų galime išgyventi 
arba jau išgyvenome netikėtą trau-
minį įvykį, kuris yra  gąsdinantis, 
keliantis gyvybei pavojų (jums ar 
kitiems) ir yra virš mūsų kontrolės 
ribų.  Tai gali būti: sužinojus rimtos 
ligos diagnozę; patiriant (ar matant) 
rimtą avariją; netikėta trauma ar arti-
mo žmogaus smurtinė mirtis ir kt..

Taigi, nors nerimas  
yra mums gyvybiškai 
naudingas, tačiau jei nerimo 
lygis yra per didelis, kaip 
būna potrauminio streso 
sutrikimo atveju,  nerimas 
trukdo normaliai gyventi  
ir sutrikdo žmogaus 
kasdieninę veiklą.

Priminimai apie traumą gali labai 
liūdinti arba gąsdinti. Taip pat gali 
pasireikšti kūno reakcijos, tokios kaip 
prakaitavimas, drebulys, pykinimas, 
smarkus širdies plakimas, spaudimas 
krūtinėje. Dėl šių požymių jaučia-
ma, kad nuolat gresia pavojus. Dar 
galimas  jausmas, jog traumuojantis 
įvykis nutiko visai neseniai, nors 
būtų praėjęs ilgas laiko tarpas. Trau-
mos vaizdai ir garsai nuolat kartojasi 
mintyse ar sapnuose. Todėl žmonės 
patyrę trauminius įvykius jaučia 
nuolatinę įtampą. Nuolatinis grės-
mės jausmas ir lūkestis, kad kažkas 
blogo gali nutikti bet kurią akimirką, 
reikalauja be galo daug energijos. 
Taip lieka mažiau erdvės kasdieniams 
dalykams. Žmonės patyrę traumas 

gali tapti dirglesni ir kartais išlieti 
savo emocijas artimoje aplinkoje. 
Taip pat gali atsirasti sunkumų su-
kaupiant dėmesį ar prisimenant įvai-
rias smulkmenas, pavyzdžiui, sunku 
prisiminti susitikimus, susikaupti 
skaitant knygą ar žiūrint filmą. 
Reikia daugiau pastangų  darbui ar 
mokslui. Taigi, gana dažnai žmogus 
gali jaustis pavargęs ir išsekęs.

 
Savaime suprantama, jog yra 

noras apsisaugoti, kad įvykis nepa-
sikartotų. Bet bandant atgauti savo 
gyvenimo kontrolę, ypač vengiama 
visko, kas sukelia nerimą, liūdesį ar 
bejėgiškumo jausmus. Dažnai  kyla 
noras sustabdyti nemalonias mintis, 
nebegalvoti apie tai kas įvyko. Tačiau 
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tai nepadeda ir stiprūs jausmai vis 
tiek išlieka. Dažnai žmonės, kuriems 
yra potrauminio streso sutrikimo 
požymių vengia vis daugiau ir dau-
giau situacijų dėl baimės prarasti 
kontrolę.

Naktimis jaučiasi ypač pažeidžia-
mi. Naktį ir miego metu dažnai gali 
kilti įkyrūs prisiminimai ar kamuoti 
naktiniai košmarai. Sugrįžta mintys, 
kurias asmuo norėjo nuslopinti 
dieną. Dar gali atsirasti fiziologinių 
streso požymių kūne, padidėja šir-
dies ritmas. Miegas gali tapti tikru 
išbandymu.

Iš baimės arba iš gėdos žmogus 
patyręs traumuojantį įvykį gali ne-
norėti aptarinėti savo jausmų su 
kitais, nes bijo likti nesuprastu arba 
paliktu. Dažnai galvoja, kad kitiems 
pasaulis sukasi toliau, tačiau žmogui 
patyrusiam sukrečiančių įvykių jis 
sustoja. Tad užsisklendžia ir jaučiasi 
vienišas(-a).

Potrauminio streso  
sutrikimo simptomai nėra 
silpnumo ženklas.  Jie yra 
normalių žmonių normali 
reakcija į gąsdinančius 
pergyvenimus.  

Kas gali padėti?
Vaistai (ne visada) – antidepresinės 

tabletės padės palengvinti potraumi-
nio streso simptomus bei atpalaiduos 
prislėgtą nuotaiką. Jeigu jūs taip 
sielvartaujate, kad kamuoja nemiga 
ar negalite aiškiai mąstyti, jums 
gali būti reikalingi trankviliantai.  
Tačiau, kaip žinia, vaistai nespren-
džia problemos. Aiškumo dėlei 
įsivaizduokime,  pavyzdžiui, depre-
siją apie 50 proc. lemia serotonino, 
noradrenalino ir kitų medžiagų apy-
kaitos sutrikimas galvos smegenyse,  
30 proc. – problematiški tarpasme-
niniai santykiai šeimoje ir 20 proc. –  
ypač didelis darbo krūvis. Vadinasi, 

paskyrus antidepresanto ir nesiimant 
jokių kitų veiksmų galima tikėtis tik 
priklausomybės nuo vaistų  ir kt. 
šalutinių poveikių.

Kūno terapijos – tokios kaip 
fizioterapija ir osteopatija, masažas, 
akupunktūra, refleksologija, jogos 
pratimai, meditacija bei Tai Chi, 
veiksmingos, nes padeda kontroliuoti 
jūsų kančią ir sumažina pastovios 
įtampos jausmą.

Grupinė psichoterapija, kuri 
yra išties vertinga – žmonėms, no-
rintiems įgyti bendravimo įgūdžių, 
įveikti vienišumą ir izoliaciją, išmokti 
atviriau reikšti savo jausmus, įgauti 
pasitikėjimo savimi, įveikti nerimą, 
depresiją. Bei išgyvenusiems netektį, 
krizę ar traumą.

Šiuo metu, kaip tik, vyksta psicho-
terapinė grupė, kurioje naudojami:

Kognityvinė ir elgesio terapijos 
metodai, kurios tikslas – sumažinti 
patiriamą stresą, keičiant žmogaus 
mąstyseną ir elgesį tokiu, kuris 
lengviau įveiktų stresines situaci-
jas.  KET pamatas – manymas, kad 

žmogaus emocijos ir elgesys daž-
niausiai yra neteisingų įsitikinimų 
pasekmė.

Mindfulness – dėmesingumo me-
ditacija – kurioje svarbu išbūti dabar-
ties akimirkoje, čia ir dabar, daiktų ar 
reiškinių nevertinant, o priimant juos 
tokius kokie jie yra.

Reabilitacinė biblioterapija – tai-
koma adaptuojantis po sunkios ligos, 
siekiant ligoniui suteikti daugiau 
vilties pasveikti ar priimti pakitusią 
fizinę situaciją, taip pat – įvardinti, 
pažinti ir priimti savo emocijas, 
atitraukti dėmesį ar pagelbėti as-
meniui prisitaikyti prie pakitusios 
aplinkos.

Bei kiti metodai, kurie veiksmin-
gi grupėje.

 

Konsultuoja  
psichologė-psichoterapeutė  
JELENA LUKoŠEVIčIENė
Tel. 8 683 48505
paklausk.atsakysiu@gmail.com



5NefroINfo

Erkinis encefalitas yra viena sun-
kiausių virusinių centrinės nervų 
sistemos infekcijų. Ši liga gana papli-
tusi Europoje ir Azijoje. Baltijos šalių 
teritorija yra endeminė šios infekcijos 
teritorija. Erkinio encefalito virusas 
išplitęs visoje Lietuvos teritorijoje. 
Daugiausiai ligos atvejų metai iš metų 
registruojama vidurio ir šiaurinės 
Lietuvos rajonuose.

Erkiniu encefalitu serga žmonės 
ir įvairūs gyvūnai (karvės, ožkos, 
graužikai). Ligos sukėlėjai yra virusai, 
kuriuos perneša nuo sergančio sveikam 
erkės. Erkių organizme virusas randa-
mas seilių liaukose bei seilėse. Šį virusą 
užkrėsta erkė gali perduoti žmogui 
įkandimo metu. Taigi erkė pasimaiti-
nusi užkrėsto gyvūno krauju, įsisiurbus 
sveikam, su savo seilėmis perneša ligą 
sukeliantį virusą. Erkinio encefalito 
virusas gali patekti į žmogaus orga-
nizmą ir per užkrėsto gyvūno skysčius, 
pvz.-pieną. Virusas patekęs į sveiko 
žmogaus kraują plinta po visą orga-
nizmą, sukeldamas ligą panašią į gripą, 
bet svarbiausia, kad jis sugeba patekti 
į smegenis ir pažeisti nervines ląste-
les jas suardydamas. Vystosi įvairios 
sunkios smegenų infekcijos: menin-
gitas, encefalitas, meningoencefalitas. 
Jeigu ligonis nemiršta (mirštamumas 
siekia 0,5–1 proc.), tai dažniausiai 
lieka neįgalus. Liekamieji reiškiniai 
yra psichoneurologiniai simptomai: 
miego sutrikimai, nuolatiniai galvos 
skausmai, negalėjimas susikaupti, 
padidėjęs jautrumas, elgesio pokyčiai, 
parezės. Gydymo, nukreipto prieš ligos 
sukėlėją, nėra, kadangi pasaulyje dar 
nėra vaistų, kurie galėtų sunaikinti 
erkinio encefalito virusą.

Lietuvoje kasmet diagnozuojama 
500-600 erkinio encefalito atvejų iš 
jų keli (2-3) mirties atvejai.

Erkinis encefalitas
TATJANA RAINIENė, gydytoja alergologė-klinikinė imunologė,  
Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos

Lengviau apsisaugoti nuo šios sunkios 
ligos, nei pagyti. Yra įvairios apsaugos 
priemonės: tinkama apranga, įvairios 
purškiamos atbaidančios erkes priemo-
nės. Tačiau šiuo metu vienintelė patiki-
ma priemonė apsisaugoti nuo erkinio 
encefalito yra skiepai. Jų efektyvumas 
teisingai pasiskiepijus siekia 98%. Skie-
pai gaminami iš inaktyvuotų – tai yra 
negyvų  virusų. Tokie virusai suleisti į 
organizmą negali daugintis ir pažeisti 
nervines ląsteles. Bet organizmas į juos 
reaguoja kaip į gyvus sukėlėjus – pra-
deda gaminti medžiagas, vadinamas 
antikūnais. Antikūnai reikalingi tam, 
kad įkandus užkrėstai erkei ir patekus 
gyviems virusams, organizme jau būtų 
medžiagos juos neutralizuojančios.

Austrai atrado patikimas ir veiks-
mingas vakcinas, kurių šalutiniai 
poveikiai yra itin reti ir nežymūs. Šiuo 
metu Lietuvoje vartojama austriška 
vakcina TicoVac 0,5 ml (2,4µg/dozė-
je, injekcinė suspensija užpildytame 
švirkšte) skiriama į raumenis. Vakcina 
tinka asmenims, kuriems yra suėję 16 
ir daugiau metų. Mažiems vaikams –  
nuo 1 metų, yra skiriama speciali vak-
cina. Vakcina yra saugi, galima skiepyti 
net nėščiąsias. Negalima skiepyti tik 

Yra dvi skiepijimo schemos:
Įprastinė skiepijimo schema Pagreitinta skiepijimo schema

• I dozė
• II dozė – 1–3 mėn.  

po pirmosios
• III dozė – 5–12 mėn.  

po antrosios
• Pirma palaikomoji dozė –  

po 3 m.
• Kitos palaikomosios dozės –  

kas 3–5 m.

• I dozė
• II dozė – 2 sav. po pirmosios
• III dozė – 5–12 mėn.  

po antrosios
• Pirma palaikomoji dozė –  

po 3 m.
• Kitos palaikomosios dozės –  

kas 3–5 m.

tų žmonių, kuriems alergija yra sunki 
ir pasireiškia šoku. Skiepai gali būti 
neveiksmingi, jei žmogui taikomas 
imuninę sistemą slopinantis gydymas 
arba esant imuninės sistemos sutri-
kimų (pvz., AIDS, vėžys, gydomas 
spinduline ar chemoterapija ir t.t.).

Įvairių šalių gydytojai, kurie turi 
didelį patyrimą skiepijant trans-
plantuotų organų recipientus nėra 
stebėję povakcininių komplikacijų 
ar ženklesnių povakcininių reiškinių 
po inaktyvuotų vakcinų jiems įskie-
pijimo. Šiuolaikinių vakcinų nauda, 
net ir rizikos grupių pacientams, daug 
kartų viršija jų pavojų.

Pasaulinės sveikatos organizacijos 
teigimu vakcinos yra svarbiausias 
veiksnys visuomenės sveikatoje, 
kadangi tai yra saugiausia, ekono-
miškiausia bei efektyviausia sunkių 
infekcijų ir mirčių nuo jų profilakti-
kos priemonė. 

Skiepytis nuo erkinio encefalito galima visais metų laikais.
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Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ ataskaitinis –  
rinkiminis susirinkimas

„Gyvasties“ konferencija „Negalia ir teisė“
LAIMA ŠVARoNAITė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Vilniaus skyriaus narė

Š.m. balandžio 14 d. vyko Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
pakartotinis visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas. 
Susirinkimo metu „Gyvasties“ prezidentė Ugnė Šakūnienė 
pristatė 2015 metų veiklos ataskaitą, supažindino su 2015 m. 
svarbiausiais nuveiktais darbais, įvykusiais renginiais, spren-
džiamais klausimais, aktualiais žmonėms, gyvenantiems 
transplantuotų organų dėka ar laukiančiais transplantacijos. 
Asociacijos finansininkė Irma Juodienė pristatė 2015 metų 
finansinę ataskaitą. Revizijos komisijos atstovas Mindaugas 
Pacevičius pateikė patikrinimo išvadas.

Susirinkimo metu taip pat vyko asociacijos prezidento ir 
tarybos narių rinkimai. Pagal asociacijos įstatus, rinkimai 
vyksta kas 4 metus. Prezidente dar vienai keturių metų 
kadencijai vienbalsiai išrinkta Ugnė Šakūnienė.

Išrinkta Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ taryba, kurios 
nariai: Ugnė Šakūnienė (prezidentė), Nina Balechova, Irma 
Juodienė, Aušra Degutytė, Vilma Radavičienė, Vida Bieliū-
naitė, Irina Tkačenko, Ilona Masaitienė, Vitas Jablonskis.

Sveikiname ir linkime sėkmingo darbo! 

Šių metų balandžio 14d. Lietuvos asociacijos 
„Gyvastis“ nariai rinkosi Vilniuje viešbutyje „Pano-
rama“ į konferenciją „Negalia ir teisė“. Pirmiausia 
savo sveikinimo žodį tarė gydytoja imunologė Ta-
tjana Rainienė, ji pasveikino visus susirinkusius. 
  Pirmąjį pranešimą skaitė Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Lygių galimybių skyriaus vedėjos pavaduo-
toja Daiva Zabarauskienė. Ji pristatė naują specialiųjų 
poreikių nustatymo ir tenkinimo modelį, kuriuo no-
rima pagerinti gyvenimo kokybę. Ankstesnė sistema 

turėjo trūkumų su medicininių specialiųjų poreikių 
vertinimo kriterijais, buvo didelis kompensacijų dydžių 
atotrūkis, skirtingos skyrimo sąlygos ir t.t. Naujo mo-
delio kriterijai: medicininiai, socialiniai (mobilumas, 
savarankiškumas, bendravimas, savipriežiūra) ir kt. 
Vertintojai: gydantis gydytojas, NDNT darbuotojai 
ir savivaldybių darbuotojai, pastariesiems suteikiama 
teisė kontroliuoti tikslinių kompensacijų panaudojimą 
ir prireikus minėtas kompensacijas keisti socialinėmis 
ir (ar) kitomis asmens spec.poreikius tenkinti reika-

Ugnė Šakūnienė 

Irina Tkačenko

Aušra Degutytė

Irma Juodienė

Vitas Jablonskis

Vida Bieliūnaitė

Nina Balechova

Ilona Masaitienė

Vilma Radavičienė
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lingomis paslaugomis. Alternatyvos privalumai: aiškūs 
vertinimo kriterijai, bus objektyviai įvertinti asmens 
savarankiškumas ir spec.poreikiai. Įgyvendinimas: tu-
rėtų būti pakeisti LR tikslinių kompensacijų įstatymas, 
neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, transporto 
lengvatų, vietos savivaldos nurodytus įstatymus įgyven-
dinantys teisės aktai. Specialiųjų poreikių nustatymo 
terminas priklausys nuo situacijos (dažniausiai termi-
nuotai), nuo perspektyvų ir galimybių (nuo pusės metų 
iki neterminuotai). Neterminuotai – atrankiniu būdu.  
  Kitas pranešimas buvo apie keičiamą specialųjį nuola-
tinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymą dializuo-
jamiems neįgaliesiems, kurį skaitė Zdislavas Skvarcianyj 
Pagal naują, nuo 2016 m. birželio 15 d. galiojančią 
tvarką dializuojamiems asmenims, neįgalumo ir dar-
bingumo nustatymo tarnyba (NDNT) vertindama jų 
specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį, 
nebenaudos Bartelio indekso. Tokiu būdu žmonėms 
sergantiems IV ir V stadijos lėtine inkstų liga ir kuriems 

atliekamos dializės procedūros, priklauso specialusis prie-
žiūros (pagalbos) poreikis, kas suteikia galimybę gauti 
tikslines kompensacijas pagalbai (priežiūrai). Dėl 
specialiųjų nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio 
nustatymo pirmiausiai reikia kreiptis pas savo šeimos 
gydytoją, kad parengtų dokumentus į NDNT. Po to, kai 
NDNT nustatys specialiuosius poreikius, dėl priežiūros 
(pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimo reikia 
kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į Socialinių 
išmokų skyrių.

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos, Vaistų kompensavimo skyriaus vedėja Kristina 
Garuolienė paskaitė pranešimą pavadinimu „Kompensuo-
jamųjų vaistų išrašymas gydantis stacionarinėje gydymo 
ar reabilitacijos įstaigoje“. Nuo 2012 m. įsigaliojo tokia 
tvarka: receptai kompensuojamiesiems vaistams gali būti 
išrašomi apdraustiems pacientams, gydomiems ambula-
toriškai ar stacionare; hospitalizuotiems stacionarinėse 
gydymo įstaigose. Tęsti gydymą gydytojas gali, o jeigu 
reikia koreguoti ar gydyti – ne.

Po kavos pertraukos pranešimą skaitė Valdemaras Bog-
danovič pavadinimu „Šeimos teisę bei antstolių veiklą 

reguliuojančių teisės aktų apžvalga“. Nuo 2012 m. turi 
teisę išsireikalauti skolas tik antstolis. Jei nerandat lėšų 
po 30d. antstolis areštuoja turtą ar nurašo nuo sąskaitos. 
Sąskaitos kur ateina atlyginimai, stipendijos ir pan. areš-
tuot negali, tačiau reikia antstoliui siųsti prašymą, kad 
ne areštuotų. Antstolis gali nurašyti 20%, jei pajamos  
350 eur., 70% - jei daugiau nei 350 eur. Jeigu įsiskoli-
nimas ne vienas – ne daugiau 50%. Kad neišmestų iš 
buto – savininkas turi prašyti teismo. Paliekami namų 
apyvokos daiktai ir drabužiai, virtuvės ir salo reikmenys, 
kurie naudojami, baldai, patalynė, 1 šaldytuvas, 1 kom-
piuteris, 1 televizorius, 1 ryšio priemonė, pragyvenimui 
maisto produktai. Jei namie yra daugiau nei 350eur – tiek 
paliks, o likusius pasiims. 

Apie paciento teisių ir žalos atlyginimo įstatymą 
pasakojo Algirdas Tomas Parulis, E. Mikučiausko ir 
partnerių advokatų kontora EXPRoMA. Asmenų 
teisės: teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas; 
pasirinkti įstaigą ir specialistą; teisė į informaciją; teisė 
nežinoti – negali būti pateikiama prieš paciento valią; 
teisė susipažinti su įrašais; teisė į privataus gyvenimo 
neliečiamumą; teisė į anonimimę sveikatos priežiūrą. 
Paciento pareigos: susipažinti su vidaus taisyklėmis; 
rūpintis sveikata; laiku atvykti į planinę operaciją; turi 
suteikti informaciją apie savo sveikatą (bendradarbiauti 
su gydytoju). Pacientas ar kiti asmenys, turintys teisę į 
turtinės ir neturtinės žalos, padarytos pažeidžiant nu-
statytas pacientų teises, atlyginimą ir norintys gauti jos 
atlyginimą, su pareiškimu privalo kreiptis į Komisiją.  
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14 Europos šalių pacientų organizacijų atstovai dalyvavo 
kasmetiniame susitikime Atėnuose (Graikijoje). Lietuvos 
asociacijai „Gyvastis“ atstovavo Irma Juodienė ir Aušra 
Degutytė. Susitikimo metu dalyvavę medikai pristatė 
hepatito C gydymo naujoves, pristatyti visos Europos 
duomenys apie transplantuotus, dializuojamus pacientus, 
pateikti kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai. Konferencijos 
metu kiekviena organizacija pristatė jų šalies pacientų 
organizaciją, statistiką, dializių ir transplantacijų situaciją, 
išdėstė su kokiomis problemomis susiduria ir kaip jos 
sprendžiamos.

Pareiškimai Pacientų sveikatai padarytos žalos nusta-
tymo komisijoje turi būti išnagrinėti ir sprendimas 
priimtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pareiški-
mo gavimo dienos.Pacientų sveikatai padarytos žalos 
nustatymo komisijos sprendimai sveikatos priežiūros 
įstaigoms ir pacientui ar kitiems asmenims, turintiems 
teisę žalos atlyginimą, yra privalomi. Tai reiškia, kad 
jei sprendimas nebuvo apskųstas, jis privalo būti vyk-
domas: tais atvejais, kai nustatoma, kad buvo padaryta 
žala sveikatai, įstaiga privalo ją atlyginti pareiškėjui taip, 
kaip nurodyta Komisijos sprendime. 

Dalia Aleknienė, VUL „Santariškių klinikų“, Nefrologi-
jos centro Nefrologijos ir inkstų transplantacijos skyriaus 

vedėja supažindino su organų transplantacijos pasiekimais, 
problemomis ir planais. 2010m. pradėtos transplantaci-
jos iš gyvo donoro esant nesuderinamoms kraujo gru-
pėms, 2008 m. pradėtos kasos – inksto transplantacijos;  
2015 m. padaryta širdies ir inksto transplantacija iš to 
paties donoro; 2014 m. pradėtos kepenų transplantacijos 
iš nesuderinamų kraujo grupių. Taip pat yra pasirengę 
kepenų transplantacijoms vaikams nuo 12m., širdies 
transplantacijoms vaikams taip pat atidaryta imuno-
logijos laboratorija. Problemos ir iššūkiai: žmogiškieji 
ištekliai (trūksta specialistų), finansavimas ir motyvacija, 
transportas ir infrastruktūra, donorų (mirusiųjų, gyvų) 
trūkumas, potencialių recipientų priežiūra, informacijos 
apie pacientus, atvykusius transplantacijai stoka. Iššūkiai: 
vaikų kepenų transplantacija, plaučių transplantacija, 
švietimas ir mokymai. Pagrindinis tikslas: organų (audi-
nių) donorystės bei transplantacijos kokybiškų paslaugų 
teikimas. Siekiamybė: transplantuoti pirmąjį atvykusį 
vienam inkstui. Sprendimai: 1 žingsnis – teisinės bazės 
tobulinimas, 2 žingsnis – recipientų priežiūra viename 
transplantacijos centre. Lieka pacientų teisė pasirinkti 
gydymo įstaigą, taip pacientai patirtų mažiau streso. Tai 
skatintų transplantacijos centrų ir dializių įstaigų bendra-
darbiavimą, būtų skaidrus ir argumentuotas donorinių 
organų paskirstymas.

Europos inkstų pacientų federacijos susitikimas
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Respublikinė Lietuvos asociacijos „Gyvastis“  
sporto šventė Marijampolėje
ILoNA MASAITIENė, Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis“ Marijampolės skyriaus projektų koordinatorė
Sigito Aukštuolio foto

Birželio 11 d. Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Ma-
rijampolės skyrius, organizavo tradicinę respublikinę 
žmonių gyvenančių su persodintais organais, laukian-
čių transplantacijos, žmonių, kuriems yra atliekamos 
hemodializės procedūros, sporto šventę. Į šventę, kuri 
vyko Marijampolės profesinio rengimo centro moky-
klos sporto salėje, atvyko sportininkų komandos iš 
Vilniaus, Kauno, Alytaus, Šiaulių, Vilkaviškio. Spor-
tininkus pasveikinti atvyko LR Seimo narys Albinas 
Mitrulevičius, Marijampolės savivaldybės tarybos narys 
Alvydas Kirkliauskas. Po žaidynių atidarymo ir svečių 
sveikinimų užvirė įnirtingos kovos tarp komandų. Da-
lyviai žaidė smiginį, bočią, krepšinį 3x3, mėtė baudas ir 
žiedus, dalyvavo estafetėse. Estafetes žaidynių dalyviai 
išbandė pirmą kartą, gal todėl ši rungtis sukėlė daug 
gerų emocijų. Po įnirtingų kovų sporto salėje, susu-
mavus rezultatus paaiškėjo, kad ketvirtoji vieta atiteko 
Šiaulių komandai, trečiąja vieta pasidalino Vilniaus ir 
Alytaus komandos, jie surinko vienodą skaičių medalių, 
antroje vietoje liko žaidynių organizatoriai Marijam-

polės-Vilkaviškio komanda, na, o nugalėtojais tapo 
Kauno komanda. Kauniečiai išsivežė ir Seimo nario 
A. Mitrulevičiaus įsteigtą taurę, kuri skirta aktyviau-
siai žaidynių komandai. Aktyviausia žaidėja tapo ir 
A. Kirkliausko taurę (aktyviausiam žaidynių dalyviui) 
išsivežė alytiškė Jolanta. Tie, kurie jokių apdovanojimų 
nepelnė, nei kiek nenusiminė, jie išsivežė gerą nuotaiką 
ir gerus prisiminimus.

Nuoširdų AčIŪ norime tarti šventės globėjui LR Seimo 
nariui A. Mitrulevičiui, už pagalbą Savivaldybės tarybos 
nariui A. Kirkliauskui, profesinio rengimo centro direk-
toriui Vidui-Juozui Šalaševičiui, UAB „Mantinga“ už tai, 
kad žaidėjai buvo pavaišinti šviežiomis ir kvepiančiomis 
bandelėmis.

Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos  
valstybės biudžete Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijai patvirtintų asignavimų 
pagal programas. 
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Apie donorystę savanorių šauktinių būryje
ŽYDRŪNAS KUčINSKAS, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ narys

Aušra Degutytė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ pro-
jektų vykdytoja, sako, kad vis dažniau organizacijos 
pačios susiranda ir kviečia skaityti paskaitų apie organų 
donorystę, dalyvauti įvairiose diskusijose. „Paskaitos 
vedamos moksleiviams ir studentams, įvairių bendruo-
menių nariams, baikeriams – visiems, kam ši tema įdomi 
ir aktuali.“

Daugiau kaip 100 šauktinių panoro apie tai sužinoti 
daugiau. Keletas jų turėjo giminaičių, laukiančių inksto 
transplantacijos ar gyvenančių su persodintu organu.

Nijolė Juršienė, dvejus metus gyvenanti su persodintu 
inkstu, savanoriams pasakojo, kaip ji jautėsi iki ir po 
transplantacijos. „Kartais būdavo taip bloga, kad vos 
nušliauždavau iki lovos, nesinorėdavo net gyventi. Po 
inksto transplantacijos gyvenimas nušvito visai kitomis 
spalvomis. Aš vėl galiu džiaugtis kiekviena gyvenimo 
diena“, – kalbėjo moteris.

Po paskaitos beveik pusė šauktinių išreiškė savo sutikimą 
po mirties tapti organų donorais.

Pacientų ir pacientų organizacijų 
teisės Lietuvoje
Balandžio 27 d. Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ at-

stovės dalyvavo konferencijoje „Pacientų ir pacientų 
organizacijų teisės Lietuvoje“, skirtoje Europos pacientų 
teisių dienai paminėti. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos 
pacientų organizacijų atstovų tarybos nariai (tarp jų 
ir LA „Gyvastis“), kitų pacientų organizacijų vadovai,  
LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto, Sveikatos apsaugos 
ministerijos, Valstybinės ligonių kasos, Lietuvos medi-
cinos bibliotekos bei kitų suinteresuotų organizacijų ir 
institucijų, rėmėjų atstovai.

„Sveikatos dienos 2016“ parodos metu artilerijos 
bataliono viešųjų ryšių specialistas Audrius Matuzas 
užsiminė, kad norėtų suorganizuoti paskaitą savanorių 
šauktinių būryje. Vyras neslepia, kad suorganizuoti ka-
riškiams paskaitą apie donorystę jį paskatino asmeninė 
patirtis.
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Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ grupinių užsiėmimų nauda
ŽYDRŪNAS KUčINSKAS, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ narys

Liaudies išmintis sako, kad nei gi-
minaitis, nei draugas negali suprasti 
tavo nelaimės, nes jis nepatyrė to, 
ką patyrei tu, negyvena tuo, kuo 
gyveni tu. Likimo draugai, kuriuos 
vienija panaši patirtis, liga, geriausiai 
supranta vieni kitus. Jie geriau nei 
kas kitas gali užjausti, padėti, patarti. 
Dalyvaudami grupiniuose „Gyvasties“ 
užsiėmimuose gali geriau pažinti vieni 
kitus, atrasti save iš naujo, turiningai 
praleisti laiką ir svarbiausia, - nesi-
jausti vieniši.

„Gyvasties“ organizuojamų susiti-
kimų su psichologu tikslas – psicho-
loginė parama nariams, mokymasis 
kalbėti ir diskutuoti apie tai, kas ne-
ramina. Pacientai, specialistų pagalba, 
gali išsiugdyti didesnį pasitikėjimą 
savo jėgomis, atsiskleisti ir išsikalbėti, 
taip atsikratydami neigiamų minčių ir 
baimių. Patirties pasidalijimas skatina 
mokytis iš vienas kito klaidų.

Meno terapijos vykstantys užsiėmimai tarsi sielos 
atgaiva. Vilniuje vyksta keramikos užsiėmimai, Kaune –  
dailės terapijos, Marijampolėje ir Klaipėdoje – amatų 
užsiėmimai. Įvairios kūrybinės veiklos nariams padeda 
atsipalaiduoti, pamiršti rūpesčius ir pasinerti į kūrybines 
erdves.

Savitarpio pagalbos grupės susitikimai vyksta ne tik 
kabinete, neretai jie organizuojami įvairiose vietose, eks-
kursijose, gamtoje. Visa tai suteikia daugiau įvairovės ir 
padeda plėsti akiratį.

Kaune ir Klaipėdoje vyksta linijinių šokių užsiėmimai. 
Judesio terapija labai teigiamai veikia ne tik kūną, bet ir 
sielą.
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Kai pavasarį bunda gamta, tai ir mūsų skyriaus veikla 
pradeda aktyvėti po ramesnių žiemos mėnesių.

Balandžio 14 d. važiavome į Vilniuje organizuotą 
konferenciją „Negalia ir teisė“. Visos temos klaipėdie-
čiams patiko. Daugiausiai mūsų susidomėjimo sulaukė 
pakviestas teisininkas, kuris atsakė į rūpimus klausimus ir 
išaiškino, jog visi prieš įstatymus yra lygūs. Negalia jokių 
išskirtinių lengvatų nesuteikia. Norint neturėti sunkumų 
su teisėsauga, tiesiog reikia nenusižengti. Po to, išklausėme 
„Gyvasties“ metines ataskaitas.

Balandžio 15d. mūsų skyriaus narys Kazimieras Kunei-
ka, būdamas Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos 
centro mokinių tarybos pirmininkas, surengė paskaitą 
„Už gyvybę“. Mus pakvietė papasakoti savo inkstukų 

praradimo istorijas, apie organų persodinimą, gyvenimą 
prieš ir po transplantacijos. Pradžioje gražias melodijas 
pagrojo saksofonininkas, vėliau žiūrėjome filmą apie do-
norystę. Skyriaus pirmininkė Irina Tkačenko kalbėjo apie 
„Gyvasties“ veiklą, dalinome informacinius lankstinukus, 
gydytojas Mindaugas Diržinauskis papasakojo apie inkstų 
ligas, dializes bei profilaktines priemones saugant inkstus ir 
visą organizmą. Renginys baigėsi eilių skaitymu ir anketų 
donoro kortelei gauti pildymu.

Gegužės 11d. prisijungėme prie į Šventąją atvykusių 
gyvastiečių ir kartu išlydėjome 3 ėjikus, kurie dalyvaudami 
pėsčiųjų žygyje 100 km Lietuvos pajūriu ėjo už organų 
donorystę, donorus ir transplantacijos laukiančius.

Pagal Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektą, birželio 11 d . važiavome į eks-
kursiją, kurios metu aplankėme žolininką-farmacininką 
Virgilijų Skirkevičių. Žolininkas dvi valandas pasakojo 
mums apie vaistažoles, kaip rinkti, kada, nuo kokių 
ligų, kaip jas naudoti, kaip derinti mišinius, kalbėjo 
apie kūno sandarą, kaip visa tai suvokia vakarų ir rytų 
medicinos atstovai. Atsakė mums į aibę klausimų. Mokė 
sveikai gyventi ir mąstyti, kad išvengtume įvairių kūno 
ir sielos negalavimų. Vėliau vykome į Ventės Ragą, taip 
pat užsukome į Dreverną, pasidžiaugti gražiai įrengta 
krantine. Kas norėjo, galėjo pamatyti puikius apylinkių 
vaizdus iš naujai pastatyto 15 m. aukščio apžvalgos 
bokšto. Grįžome smagios nuotaikos, pilni įspūdžių ir 
naujų žinių. 

Keliaujam, mokomės, pramogaujam
RIMA PETRoLIENė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Klaipėdos skyriaus narė
Olego Karavaicevo foto
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Marijampoliečiai renginyje „Būkime kartu“
ILoNA MASAITIENė, Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis“ Marijampolės skyriaus projektų koordinatorė

Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ 
inicijuoti regioniniai neįgaliųjų bendruomenės mu-
gės-koncertai „Būkime kartu!“ pradėjo kelionę per 
Lietuvą. Birželio 04 d. Marijampolėje buvo sureng-
tas pirmasis šventinis renginys. Tai galimybė negalią 
turintiems žmonėms regionuose susiburti kartu, 
prisistatyti visuomenei, parodyti savo pasiekimus. 
Šioje šventėje dalyvavome ir mes, Marijampolės 
„gyvastiečiai“ (tie kurie atsparūs karščiui). Renginys 
prasidėjo Šv. Mišiomis. Po jų miesto aikštėje visus 
susirinkusius pasveikino ir su visais šiltai bendravo 
socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta 
Pabedinskienė. Šioje gražioje kultūrinėje šventėje, 
vieni kolektyvai dainavo, kiti šoko, kiti pristatė 
savo kūrybą. Tai šventė, kurioje galima artimiau 
vieniems kitus pažinti, susidraugauti, pasidalyti tei-
giamomis emocijomis, tikėjimu, kad galima įveikti 
visas kliūtis. 

Svarbus intelektualinis, socialinis ir dvasinis augimas
ŽYDRŪNAS KUčINSKAS, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ narys

Besibaigiant mokslo metams Kauno Karaliaus Mindau-
go profesinio mokymo centre skelbiama Sociokultūrinė 
savaitė, skirta vertybinių nuostatų ryškinimui, pritaikant 
bendrojo lavinimo ir profesines žinias.

Viena šios savaitės diena buvo paskirta donorystei. 
Aušra Degutytė Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ projektų 
vykdytoja susirinkusioms būsimoms grožio specialistėms 
ir sporto klubų darbuotojams papasakojo apie organų 
donorystę, jos prasmę. Diskusijų metu atsakyta į rūpimus 
klausimus, paneigti sklandantys mitai.
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Nijolė Juršienė, du metus gyvenanti su persodintu inks-
tu, buvo tikras pavyzdys moksleiviams, sukėlęs ypatingą 
susidomėjimą.

Darius Tumšys Nacionalinės Donorų Asociacijos vado-
vas pristatė kraujo donorystės istoriją ir dabartinę neat-
lygintinos kraujo donorystės svarbą. Kiekvieną pavasarį 
studentai po paskaitos apie kraujo donorystę duoda ne-
atlygintinai savo kraujo. Jie supranta, kad tai gali kažkam 
padėti, kažkam gali išgelbėti gyvybę.

Kosmetikos skyriaus profesijos mokytojas Rytis Rut-
kauskas akcentavo tai, jog būtent vertybėmis turėtų būti 
paremta mokymo centro veikla. „Taip ne tik formuojama 
pozityvi tradicija, bet ir kaupiamas emocinis kapitalas, 
kuris sunkiai apčiuopiamas, bet turi didelę įtaką žmonių 
tarpusavio bendravime.“

Paskutinį mokslo metų mėnesį moksleiviai kartu su 
mokytojais kalba apie pagarbą gyvybei, žmogaus orumą 
ir t.t. 

„Pagal šiuos ugdymo principus mes jau dirbame nemažai 
metų ir matome, kad apie tai kalbėti būtina“, - pasakojo 
mokytojas. „Centro ugdymo programa remiasi Jėzuitų 
pedagogikos principais, kurių pamatas rūpinimasis as-
meniu kaip didžiausia vertybe. Kitaip tariant holistinis 
požiūris į žmogų, akcentuojat ne vien tik profesines 
kompetencijas, bet svarbu yra ir intelektualinis, socialinis, 
dvasinis augimas.“

Po paskaitos neskubėjo skirstytis vis tęsdami diskusijas. 
Tai rodo informacijos poreikį, kuris paskatino tolesnį 
bendradarbiavimą. 

Labiausiai džiugina vis didėjantis visuomenės susido-
mėjimas ir pritarimas donorystei.
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Diaverum klinikų  
dešimtmetis
Yra vos kelios profesijos pasaulyje, į kurias galima eiti 

tik su pašaukimu. Gydytojas – viena iš jų, vedantis mus 
pasveikimo keliu. Pacientai niekada nepamirš to, kaip 
jautėsi būdami šalia jūsų, to, kaip drąsinote, guodėte ir 
įkvėpėte vilties gyventi...

10-ties metų šventės proga linkime nepristigti ištvermės, 
kantrybės, kūrybiškumo, o sunkiomis akimirkomis prisi-
minti, kad esate labai reikalingi ir svarbūs. 

Jūsų pasiekti  
maži kasdieniai laimėjimai,  

virsta didelėmis Jūsų pacientų  
gyvenimo pergalėmis.

Transplantacijos biuras  
mini veiklos 20-metį
Prieš 20-metį Nacionalinis transplantacijos biuras 1996 metų 

gegužės 5 dieną pradėjo savo veiklą. 
Įsteigus Nacionalinį transplantacijos biurą, pasikeitė donorystės 

ir transplantacijos procese dalyvaujančių gydytojų darbo pobū-
dis. Donorus ruošia reanimacijos skyrių gydytojai, jie kalbasi ir 
su donorų artimaisiais, transplantacijas atlieka transplantologai, 
visą procesą – tyrimus, gydytojų transportavimą, pirminį organų 
parinkimą recipientams – organizuoja koordinatoriai.

Profesorius Balys Dainys yra vienas iš transplantacijų Lietuvoje 
pradininkų, kuris pastebi, kad pastaruoju metu organų donorų 
dabar paruošiama nepalyginamai daugiau nei prieš du dešimtme-
čius.

Per tą laikotarpį padaryta didelė pažanga!
Nuo visuomenės palaikymo ir pritarimo organų donorystei, 

nuo medikų pasišventimo, jų profesionalaus komandinio darbo 
priklauso transplantacijos sėkmė.

Lietuvos asociacija 
„Gyvastis“  

dėkoja už gyvenimą  
ir bendradarbiavimą,  
už organų donorystės 

idėjos skleidimą.
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ačiū, kad MuMs rašote

LR Seimo nario dovana
ILoNA MASAITIENė, Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis” Marijampolės skyriaus projektų koordinatorė

Susitikimas su likimo draugais –  
pirmas žingsnis link tikrojo gyvenimo
ŽYDRŪNAS KUčINSKAS, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ narys

Tradiciškai pasitinkant vasarą „Kau-
no Gyvastis“ nariai pradeda ekskur-
sijų sezoną, siekdami geriau pažinti 
savo kraštą. Karštą ir saulėtą dieną 
net 3 valandas trukusioje apžvalginėje 
ekskursijose po Kauno IX-jį fortą 
teko ne tik išgirsti šiurpių istorijos 
nuotrupų, bet ir patirti požemių šaltį 
ir drėgmę.

Kiekvieną kartą ekskursijose daly-
vaudami draugijos nariai draugiškai 
priima „naujokus“ į savo gretas. 

Šį kartą Vaidė Sakalauskienė atlydė-
jo savo pusseserę Viliją, kuriai inkstas 

Labai džiaugiamės turėdami savo 
mieste Seimo narį Albiną Mitrulevičių, 
kuris negaili paaukoti laisvą šeštadienio 
rytą, aplankydamas Marijampolės he-
modializės centre žmones, kuriems yra 
atliekamos hemodializės procedūros. 

Procedūros metu žmonėms, kurių 
inkstai nebeveikia, prijungus specialų 
aparatą išvalomas kraujas. Iš organizmo 
pašalinamos kenksmingos medžiagos, 
tačiau  kartu su jomis pašalinama ir 
naudingosios medžiagos. organizmą 

nuolat reikia papildyti vitaminais. 
Gerbiamas Seimo narys ne tik aplankė, 
nuoširdžiai bendravo, bet ir padova-
nojo žmonėms taip reikalingų maisto 
papildų. Džiaugiamės jo apsilankymu 
ir tariame nuoširdų Ačiū.
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persodintas prieš du metus. Kaip 
pasakoja Vaidė, gal 2–3 metus nepa-
vyko Vilijos prikalbinti išvykti toliau 
savo namų, ji buvo atsiribojusi nuo 
kitų ir užsidariusi savyje. Pažintis su 
Aušra Degutyte, kurios plati šypsena 
ir nuoširdus noras padėti kitiems davė 
didelį postūmį Vilijai. Aušra ne kartą 
daug pasakojo apie Lietuvos asociaciją 
„Gyvastis“, „Kauno Gyvastis“ draugi-
ją, jos narius, jų darbus ir veiklas.

Pirmą kartą susitikti su „Kauno  Gy-
vastis“ likimo draugais Vilija ryžosi tik 
gegužės 27 d., kai Aušra Degutytė vėl 
pakvietė prisijungti prie narių ekskur-
sijos į IX fortą Kaune. Vilija ryžosi.

Vaidė pasakoja, kad per visą eks-
kursiją po Forto požemius ir muziejų 
Vilija pamiršo savo ligas, klausė gido 
pasakojimų, persimetė vienu kitu 
žodeliu su kitais ekskursijos dalyviais. 
Ji pamatė, kad nėra viena, kad tokių 
pat gyvenimą mylinčių žmonių, gyve-
nančių tik dėl gauto donoro organo, 
yra daug.

Po 3 valandų apžvalgos po IX fortą, 
ekskursijos dalyviai vyko į Zapyškyje 
esančią poilsiavietę prie Nemuno, 
aptarinėjo įspūdžius, derino planus, 
kur vyks kitą kartą. 

„Mano pusseserė net nejučia pradėjo 
kalbėti tai su vienu, tai su kitu. Ji rado 
čia paprastus žmones, kurie vienas 
kitą palaiko, padeda, pataria, žmones, 
kuriems jau nepažįstama baimė būti 
matomam, baimė paprašyti pagal-
bos.“, – prisiminimais dalijasi Vaidė.

Pažintis su draugijos nariais įkvėpė 
tikrosios vilties gyventi...

„Mačiau kaip Vilija pasikeitė. 
Ji pradėjo šypsotis. Manau, kad ji 
suprato, jog nėra ant jos kaktos pa-
rašyta, „aš esu ligota. Aš sergu, nes 
neturiu savo inksto. Man reikalinga 
nuolatinė pagalba“. To nėra. Yra 
tik laimingi žmonės, gavę dar vieną 
šansą gyventi ir džiaugtis kiekviena 
diena. Yra tik žmonės, besidžiau-
giantys, kad gali padėti, kad gali ke-
liauti. Žmonės, kurie gali aplankyti 
tai, ko būdami sveiki neturėjo kada 
tai padaryti.“ – pasidžiaugė Vilijos 
giminaitė.

Ši ekskursija ir pažintis tai yra 
didelis Vilijos postūmis grįžtant į 
bendruomenę, į gyvenimą. Ačiū 
Aušrai, „Kauno Gyvastis“ draugijai ir 
jos žmonėms. Ačiū už suteiktą viltį ir 
progą tikrai gyventi.

17
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Ramūnas Supranavičius jau 26-erius 
metus gyvena su dialize. Jis yra vienas 
ilgiausiai Lietuvoje dializuojamų 
žmonių.

Ramūnui 41-eri. Kai jam buvo 
15 metų, profilaktinio patikrinimo 
metu buvo rasti aukšti ureminiai 
rodikliai. Pradėjus tyrinėti detaliau, 
nustatyta maži įgimti inkstai.  Tai-
kytas konservatyvus gydymas, tačiau 
būklė negerėjo. Buvo nuspręsta pra-
dėti pakaitinę inkstų terapiją. Pirmoji 
dializė Ramūnui atlikta 1990-ų  metų 
vasario mėnesį Santariškių klinikose 
Vilniuje, kur juo rūpinosi visa gy-
dytojų komanda. Viena iš pirmųjų 
Ramūno gydytojų, prižiūrėjusių jį 
dializės metu, buvo Diana Sungailie-
nė, kuri dabar dirba Vilniuje esančioje 

Kiek ilgai galima gyventi su dialize?
Gyd. AGNė SEDEREVIčIENė

B.Braun Lazdynų dializės klinikoje. 
Kaip prisimena gyd. D.Sungailienė,  
Ramūnas išsiskyrė iš kitų jaunų paci-
entų savo optimizmu ir ištverme. Juo 
labai rūpinosi mama. 

Pasak paties Ramūno, dializių 
pradžia buvo sunki. Dializės buvo 
acetatinės, procedūrų metu py-
kindavo, kartais net iki vėmimo. 
Buvo dažni kraujospūdžio kritimai. 
Atsiradus bikarbonatinei dializei 
gyvenimo kokybė žymiai pagerėjo: 
procedūros tapo lengviau toleruo-
jamos, savijauta po procedūros 
geresnė. Ramūnui 2 kartus buvo 
atlikta inksto transplantacija. Deja, 
abu kartus transplantacija buvo 
nesėkminga, nes donoro inkstus 
organizmas atmetė. 

Iki 2007 metų dializuotis Ramū-
nas važinėjo į Vilnių arba Kauną po  
3 kartus per savaitę. Nuo 2007 metų 
jis dializuojasi  B.Braun Prienų diali-
zės klinikoje.

Pasak šiuo metu Ramūną prižiūrin-
čios gydytojos Agnės Sederavičienės, 
dabar pacientas dializes toleruoja 
gerai. Jis laikosi paskirto dializės 
režimo – atvyksta į kliniką 3 kartus 
per savaitę paskirtai  procedūrai. Tai 
užtikrina gerą savijautą po dializės 
ir ilgalaikį rezultatą. Ramūnas pats 
aktyviai rūpinasi savo sveikata – jis 
laikosi rekomenduojamos dietos, 
seka skysčių suvartojimą, kas yra labai 
svarbu kiekvienam pacientui. 

Dėl išsivysčiusios kaulų deformaci-
jos Ramūnas juda vėžimėlio pagalba, 
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Braun dializės klinikų kontaktai:
B.Braun                     
dializės klinikos:

Telefonas Klinikos vyr. slaugytojos 
elektroninis paštas

Darbo 
laikas

Svarbu

Vilniaus  
Lazdynų klinika 
Vilnius, Miškinių g. 6A

Mob. 8 656 50156                             
Tel.  8(5) 250 54 50

daiva.saduikiene@avitum.lt I-VI Pacientams 
Vilniuje galime 
pasiūlyti 
vakarines 
pamainas !

Vilniaus  
Antakalnio klinika  
Vilnius, Žolyno g. 3

Mob. 8 656 74662                             
Tel.  8(5) 268 51 62

audinga.jasiulionyte@avitum.lt I,  III,  V

Kauno klinika                               
Kaunas, Tvirtovės al. 18

Mob. 8 652 01553                              
Tel. (8 37) 33 05 82

virginija.mazelyte@avitum.lt I-VI

Prienų klinika 
Prienai,  Brundzos g. 1

Mob.  8 656 79622                                                                         
Tel. 8 (319) 51 126

laima.matulioniene@avitum.lt I,  III,  V

Raseinių klinika                                      
Raseiniai, Maironio g. 8 

Mob. 8 652 52496                             
Tel.  8 (428) 52 077

reda.antanaviciene@avitum.lt I,  III,  V

Šiaulių klinika 
Šiauliai, Vilniaus g. 172A

Mob. 8 685 69677                             
Tel.  8 (41) 26 533

stase.janusauskiene@avitum.lt I-VI

nepaisant to, jis yra aktyvus bendruo-
menės narys, dalyvauja įvairiuose 
neįgaliųjų draugijos rengiamuose 
susitikimuose, išvykose. 

„Esu patenkintas savo sveikatos 
priežiūra B.Braun Prienų dializės kli-
nikoje. Mano atvežimu į procedūras 
yra pasirūpinta. Man tai labai svarbu, 
nes gyvenu judu vežimėlio pagalba. 
Aš jaučiuosi saugus. Manimi čia rū-
pinasi.“ – džiaugėsi Ramūnas. 

„B.Braun klinikose aukšti reikalavi-
mai vandens kokybei, higienai, aplin-
kai ir personalo kvalifikacijai, tačiau 
būtent tai ir leidžia užtikrinti paciento 
saugumą procedūros metu“ – sako 
Prienų dializės klinikos vyr. slaugytoja 
Laima Matulionienė.   

Lietuvoje yra 6 B. Braun tinklo 
klinikos: dvi Vilniuje, Kaune, Prie-
nuose, Raseiniuose ir Šiauliuose. 
B.Braun Prienų klinika nedidelė, 
tačiau didesnės tinklo klinikos gali di-
džiuotis ir transplantacijos statistika.  
2015 metais Vilniaus Miškinių klini-
ka gavo Nacionalinio transplantacijos 
biuro padėką už atsakingą požiūrį į 
recipientų priežiūrą. Net 24 B. Braun 
tinklo Lietuvoje pacientai buvo trans-
plantuoti 2015 metais. 

19
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Šiemet sukanka 20 metų nefrolo-
gijos rezidentūrai Lietuvoje. Kas ta 
rezidentūra? Baigus 6 metų medicinos 
mokslų studijas universitetuose, jauni 
gydytojai stoja į rezidentūrą toliau 
mokytis 4–5 metus siauresnės speci-
alybės (pvz.: nefrologijos, chirurgijos, 
kardiologijos ar kitos). Dirbdami 
gydytojais–asistentais pasirinktoje 
specialybėje bei teoriškai ruošda-
miesi, išlaikę specialybės baigiamąjį 
egzaminą, gauna specialisto licenciją. 
Tada jie jau gali dirbti savarankiškai. 
Tuo tarpu sovietiniais laikais nebuvo 
rezidentūrų ir gydytojai tik baigę 
aukštąją mokyklą arba jau dirbantys 
„Greitojoje pagalboje“, priėmimo 
skyriuose ar panašiai pradėdavo be 
jokio specialaus pasiruošimo dirbti 
specialisto etate, vėliau važiuodavo 
tobulintis, mokydavosi savarankiškai 

Jaunųjų nefrologų  
vasaros mokykla Rumšiškėse
Prof. VYTAUTAS KUZMINSKIS, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų nefrologas

ir po 3 metų galėdavo atestuotis Vil-
niuje taip vadinamai antrai kategori-
jai, po 5 metų – pirmai ir t.t.

Nepriklausomybės pradžioje ši ne-
labai protinga tvarka buvo panaikinta 
ir specialybę įgyti tapo galima tik 
rezidentūros keliu.

Per 20 metų nefrologijos reziden-
tūrą Vilniuje ir Kaune baigė daugiau 

nei 60 gydytojų. Tai apie pusė visų 
Lietuvoje dirbančių nefrologų.

Vienas iš renginių šiai datai pami-
nėti buvo naujosios Lietuvos nefro-
logijos, dializės ir transplantacijos 
prezidentės prof. Ingos Bumblytės 
sumanyta jaunųjų nefrologų vasa-
ros mokykla Rumšiškėse. Panašias 
stovyklas organizuoja kardiologai, 
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neurologai ir kitos specialybės, bet 
nefrologams ji buvo pirma.

Rumšiškių liaudies buities mu-
zie juje  susir inko daugiau nei  
30 nefrologų: dar besimokantys re-
zidentūroje Kaune ir Vilniuje, baigę 
rezidentūrą prieš kelis ar net kelio-
lika metų, visi keturi profesoriai 
nefrologai: Vytautas Kuzminskis, 
Inga Bumblytė, Edita Žiginskienė, 
Marius Miglinas. Renginio forma 
buvo patraukli dalyviams – jaunieji 
nefrologai pristatinėjo labai įdomius 
ir sudėtingus klinikinius atvejus, 
užduodami auditorijai klausimus, 
o tik vėliau pateikdavo teorinę 
dalį. Ne paslaptis, kad klausantis 
teorinių paskaitų kartais tenka 
kovoti su miegu, tačiau kai kal-
bama apie konkrečius pacientus –  
gydytojų akys ima blizgėti, tenka 
„laužyti“ galvą. Buvo pademons-
truoti labai sudėtingi, reti atvejai 
tiek sergant inkstų ligomis, tiek po 
inksto transplantacijos. Atvejus de-
monstravo besimokantys gydytojai 
rezidentūroje Kaune ir Vilniuje. 

Atvejus parinko, tikrino, taisė šių 
jaunų gydytojų mokytojai – patyrę 
nefrologai. Malonus netikėtumas 
buvo pademonstruoti 3 atvejai iš 
Klaipėdos Respublikinės ligoninės, 
kuriuos paruošė jau senokai baigę 
nefrologijos rezidentūrą gydytojai 
Renata ir Arvydas Dargevičiai. Šie 
atvejai savo sudėtingumu nė kiek 
nenusileido vilniečių ir kauniečių 
demonstruotiems atvejams.

Prof. Inga Bumblytė supažindino 
su naujienomis iš inkstų transplan-
tacijos apie kurias išgirdo neseniai 
pasibaigusiame Europos nefrologų 
suvažiavime Vienoje. Prof. V. Kuz- 
minskis surengė mokyklos daly-
viams viktoriną–apklausą (20 klau- 
simų), skirtą nefrologijos naujie-
noms. Prof. Edita Žiginskienė pa-
teikė naujausias, gan prieštaringas 
nuomones apie vitaminą D nefro-
logijoje, kurios skambėjo Vienos 
suvažiavime. Prof. Marius Miglinas 
apžvelgė vykdytus tyrimus, skirtus 
išsiaiškinti galimybes lėtinti lėtinės 
inkstų ligos progresavimą. Įdomi 

buvo prof. Romaldo Mačiulaičio 
(klinikinio farmakologo kartu bai-
gusio ir nefrologijos rezidentūrą) 
užduotis mokyklos dalyviams – kaip 
apskaičiuoti vaistų dozę 150 kg 
sveriančiai pacientei.

Tiek dalykine prasme, tiek nuotaika 
renginys buvo vykęs – buvo tikrai 
įdomu, vyko diskusijos, buvo dali-
jamasi patirtimi, Kauno ir Vilniaus 
rezidentai bendravo tiek posėdžių 
metu, tiek ir po jų.

Galimai, tą skatino ir Rumšiškių 
liaudies buities muziejaus aplinka, 
gera ir apgalvota renginio organi-
zacinė pusė. Už tai reikia padėkoti 
prof. I. Bumblytės padėjėjoms –  
naujos ioms LNDTA sekreto-
rėms gyd. Rimai Maslauskienei ir  
gyd. Rūtai Auglienei.

Kitas nefrologijos rezidentūros  
20-mečiui skirtas renginys planuoja-
mas žiemos pradžioje. Tai bus didelė 
teorinė–praktinė konferencija, kur 
pagrindiniai pranešėjai bus gydytojai 
baigę nefrologijos rezidentūrą Kaune 
ir Vilniuje.
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Gegužės 14 dieną VšĮ „TrenkTu-
ras“ organizuotame žygyje pėsčiomis 
Lietuvos pajūriu, 3 žygio dalyviai –  
Viltė Drūlienė, Laura Auksutytė ir 
Saulius Degutis – ėjo už organų do-
norystę. Į daug ištvermės ir pasiryži-
mo reikalaujantį 100 km žygį juos iš-
lydėjo Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ 
palaikymo komanda, kurie atvyko iš 
įvairių Lietuvos miestų: Klaipėdos, 
Vilniaus, Varėnos ir kitų. 

Žygio dalyvė Laura pasirinko  
50 km atstumą, o Viltė ir Saulius 
pasiryžo įveikti visus 100 km. „Trenk-
Turas“ organizatoriai sako, kad tokie 
žygiai pėsčiomis įgauna vis didesnį 
populiarumą tarp ekstremalių pojū-
čių mėgėjų ir save išbandyti siekiančių 
žygeivių entuziastų. Vieni eina norė-

100 kilometrų už organų donorystę
ŽYDRŪNAS KUčINSKAS, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ narys

dami išbandyti save, kiti atsipalaiduoti ar vedami kilnaus 
tikslo. Šiemet dalyvavo per 2 tūkstančius žygeivių.

Neatsitiktinai pasirinktas ir kilnios misijos šūkis „Už 
gyvenimą! Už organų donorystę!“.

Saulius džiaugėsi, kad pavyko ne tik įveikti maksimalią 
trasą, bet ir pasikalbėti apie donorystę su kitais žygio 
dalyviais.

Viltė, paklausta kaip kilo mintis eiti už organų do-
norystę, atsako: „Galvojant apie žmones, kurie laukia 
organų transplantacijos, 100 km įveikti atrodo visiška 
smulkmena. Pritariu organų donorystei, todėl smagu eiti 
su kilnia misija“.

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ atstovai džiaugiasi 
žygeivių iniciatyva ir tikisi, kad pritariančiųjų organų 
donorystei vis daugės.
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„Gyvasties“ Vilniaus skyriaus ekskursija  
„Pažink valstybę“
LAIMA ŠVARoNAITė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis” Vilniaus skyriaus narė

Šokis – tai išraiška judesiu. Tai 
emocijų, nuotaikų, jausmų, minčių 
interpretacija kūnu. Šokio galia 
yra apjungti kūną, protą ir sielą į 
visumą, kad atgaivintų tarp jų har-
moniją, kad keistų tai, kas trukdo 
gyventi. Dažniausiai šokiu reiškiate 
tai, ko nedrįstate išsakyti žodžiais 
– giliausius savo jausmus, ar ko nė 
nežinojote jumyse esant – minčių 
slėpinius. Tai viena pusė. Antra yra 
tai, kad per šokį „išeina“ tai, kas jums 
trukdo gyventi – nepilnavertiškumo 
kompleksai. Šokant smegenyse gami-
nasi džiaugsmo hormonas – serotoni-
nas, kuris apsaugo nuo depresijos.

Šokyje galima viskas, čia kiekvie-
nas jūsų jausmo, minties, pozicijos 
judesys ir yra jūsų. čia šokis – kaip 
saviterapija – kada žmogus pats 
sprendžia, ką jis norėtų keisti savo 
gyvenime. Reikia tik keleto dalykų, 
kad tai būtų veiksmingas procesas: jus 

Šių metų gegužės 3d. Vilniaus „Gyvasties“ nariai lankėsi 
naujai atidarytame moderniausiame muziejuje Lietuvoje 
prezidentūroje „Valstybės pažinimo centras“. Pirmiausia 
tik atėjus, mus iš ekrano pasveikino Lietuvos Respublikos 
prezidentė Dalia Grybauskaitė. Po to kiekvienas iš karto 
gavo po planšetę, su kuria interaktyviai galima susipa-
žinti su ekspozicija. Vienoje iš salių galima susipažinti 
su prezidento institucija, taip pat su visais prezidentais 
buvusiais nuo 1990 m. Kitoje salėje – su piliečių teisėmis. 
Joje galima paklausyti (planšete nuskaičius specialų kodą), 
kas žymiems žmonėms yra pilietiškumas. Dar kitoje salėje 
parodoma valstybės sandara ir kokios institucijos joje 
veikia, kaip jos susijusios viena su kita. Visos ekspozicijos 
labai įdomiai pateiktos, kiekvienas atėjęs gali prisidėti prie 
muziejaus kūrimo pareikšdamas savo nuomonę ar įrašy-
damas kokį nors faktą. Ilgiausiai užsibuvom prie didžiulio 
ekrano, kuriame įrašius kokios nors vietovės pavadinimą, 
jame galima tą vietovę pamatyti. Labai įdomus muziejus 

ir labai smagiai viskas pateikta. Norint viską pamatyti ir 
perskaityti neužteks poros valandų su gidu, todėl tuos, 
ką sudomino muziejaus eksponatai neabejotinai grįš dar 
kartą. Muziejus, kurį tikrai verta aplankyti.

Šokiu išlaisvink save
IRMA JUoDIENė, KKNLD „Kauno Gyvastis“ pirmininkė

turi skatinti noras tobulėti, veikti iš 
tikrųjų, nuoširdžiai būnant su savimi, 
dalijantis su kitais savo atradimais ir 
laisvai priimant iš kitų jų matymą.

„Kauno Gyvasties“ šokių klubo 
kasmetinė tradicinė stovykla Palan-
goje buvo puiki – saulėtai šiltas oras, 
jūra ir puikūs šokio vakarai. o kaip 
be „Kauno Gyvasties“ šokio pasirody-
mo. Šį kartą pasitelkėme visas jėgas, 
visą laisvą laiką, kūrybą ir didžiulį 
norą viską atlikti kuo tobuliau. Šokio 

idėjinis autorius, statytojas ir režisie-
rius buvo Manigirdas. Pasirodymui 
repetavome beveik du mėnesius, kelis 
kartus per savaitę. Atrodo žingsnelius 
jau galėjome sudėlioti pakelti ir naktį. 
Ir štai atėjo kulminacija – jaudulys 
šį kartą nesutrukdė, sušokome pui-
kiai. Kaskart įsitikini, kad nuoširdus 
darbas, didžiulis noras ir kolektyvo 
vienybė padeda pasiekti stulbinamų 
rezultatų. Ir visa tai Kauno Gyvastie-
čių dėka.
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