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Įžanga

Ką nuveikė „Gyvastis“ per 2020 metus?  
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ parengta informacija

Lietuvos asociacija „Gyvastis” jau antrą kartą visuotinį 
susirinkimą ir veiklos ataskaitos pristatymą organizavo 
nuotoliniu būdu dėl bendros susidariusios situacijos 
šalyje, kadangi susitikti visiems taip ir nebuvo galima. 
Šie metai buvo įtempti, sudėtingi, kupini nežinios ir 
baimės, taip pat turėjome perorientuoti savo veiklas, 
daug ko išmokti.  

Apžvelgdami per metus atliktus darbus, galime pasi-
džiaugti, kad buvome aktyvūs, sprendėme iškilusias pro-
blemas, nors ne visuomet tai atnešdavo norimus ar greitus 
rezultatus. Nepaisydami pasaulį užklupusios Covid-19 
pandemijos, savo kasdienes veiklas vykdėme prisitaikę prie 
naujos realybės iššūkių, savo dienas papildę nuotoliniais 
posėdžiais, virtualiais susitikimais su institucijomis, spręs-
dami mūsų atstovaujamiems asmenims aktualius klausi-
mus, susijusius su sveikatos ir socialinių paslaugų prieina-
mumu dializuojamiems, laukiantiems transplantacijos ir 
asmenims, gyvenantiems su persodintais organais.

Norime pasidžiaugti, jog Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 
aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos ir su Europos paci-
entų bei neįgaliųjų organizacijomis. Taip pat labai akty-
viai dalyvavo darbo grupių, komisijų, tarybų veikloje:
• LR Prezidentūros darbo grupėje, skirtoje organų do-

norystei skatinti (2 atstovai, 2 posėdžiai);
• SAM Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo 

komisijoje (1 atstovas, 9 posėdžiai); 
• SAM darbo grupėje „dėl ligoninių skubios pagal-

bos skyrių tinklo ir infrastruktūros modernizavimo“   
(1 atstovas, 3 posėdžiai);

• SAM Tarpinstitucinėje derybų dėl vaistinių prepara-
tų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustaty-
mo komisijoje (1 atstovas, 22 posėdžiai);

• 2020 m. sudarytoje SAM organų donorystės skati-
nimo ir organizavimo stebėsenos taryboje (1 atsto-
vas, 5 posėdžiai);

• Pateikta kandidatūra ir patvirtinta į SAM Asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komitetą 
(1 atstovas, 6 posėdžiai);

• Pateiktas „Gyvasties“ atstovas kandidatu į LRS Naci-
onalinės sveikatos tarybos narius;

• Pateikta „Gyvasties“ atstovo kandidatūra Neįgaliųjų 
reikalų tarybai;

• dalyvauta Nacionalinės sveikatos tarybos posėdyje  
„Covid-19 pandemijos iššūkiai ir galimybės“;

• dalyvauta Kauno regioniniame biomedicininių ty-
rimų etikos komiteto veikloje, atstovaujant pacien-
tams (1 atstovas, 11 posėdžių).

Atstovavimas, dalyvavimas kitų NVO veikloje:
• dalyvauta „Lietuvos negalios organizacijų forumo“ 

renginiuose/susitikimuose, atstovaujant asociacijos 
„Gyvastis“ nariams (10 renginių, susitikimų);

• dalyvauta Lietuvos pacientų organizacijų atstovų 
tarybos veikloje, atstovaujant asociacijos „Gyvastis“ 
nariams (6 renginiai, susitikimai);

• dalyvauta nacionalinės Nvo koalicijos veikloje, 
atstovaujant  pacientų bei  asociacijos „Gyvastis“ na-
riams (9 renginiai);

• dalyvauta LNF mokymų ciklo „Atsakomybė ben-
druomenei, atstovaujant profesionaliai ir etiškai” 
mokymuose tema „viena bendruomenė: skirtingos 
galimybės, iššūkiai ir poreikiai”. „Gyvastis“ pristatė 
atstovaujamų žmonių negalią; 

• dalyvauta LŽNS mokomojo modulio „Bendravimo 
su žmonėmis turinčiais negalią ypatumai“ pristaty-
me;

• dalyvauta LŽNS mokymuose „Nvo stiprinimas, 
plėtojant jų institucinius gebėjimus ir paslaugų tei-
kimą. Paslaugų žmonėms su negalia plėtotė Lietu-
voje“;

• dalyvauta LNF nuotoliniuose mokymuose „Rinki-
mų prieinamumas. Kaip galime pasiruošti?“.

„Gyvastis“ – Lietuvos pacientų organizacijų 
atstovų tarybos (LPOAT) valdyboje
Bendradarbiavimas ir informacijos kaita sergantiems 

sunkiomis ligomis aktualiais klausimais. deleguoti 
LPoAT, „Gyvasties“ atstovai 2020 m. buvo darbo gru-
pių/komisijų nariais:
• Kauno regioniniame biomedicininių tyrimų etikos 

komitete; 
• Nacionalinėje nevyriausybinių organizacijų koalici-

joje;
• LR sveikatos apsaugos ministerijos Tarpinstitucinės 

derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos 
priemonių kainų nustatymo komisijoje;

• LR sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupėje 
„dėl ligoninių priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių 
tinklo ir infrastruktūros modernizavimo“;

• darbo grupėje „Lietuvos medicinos normos 
MN90:2014 „Gydytojas vaikų nefrologas. Teisės, 
pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo 
projektui parengti“;

• darbo grupėje „Lietuvos medicinos normos 
MN50:2014 „Gydytojas  nefrologas. Teisės, parei-
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gos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo projek-
tui parengti“; 

• Asmens sveikatos priežiūros naujų paslaugų vertini-
mo komitete.

Per 2020-uosius metus suorganizuotos 7 švietėjiškos 
veiklos priemonės, orientuotos į visuomenės ir viešąsias 
paslaugas teikiančių specialistų švietimą neįgaliųjų teisių 
klausimais – organų donorystę propaguojantys renginiai 
(paskaitos apie donorystę, pristatymai): 
• Sveikatingumo ir medicinos parodoje „Sveikatos die-

nos 2020“, Kaune,  
• Festivalyje-stovykloje „debesų pieva“, 
• iKi ėjimo varžybose Walk15, vilniuje, 
• Projekte „Gyvoji biblioteka“ vilniaus kultūros nak-

tyje, Šv. M. Marijos Ramintojos bažnyčioje,
• LRT projekte „draugystė veža“, 
• Nacionalinio transplantacijos biuro organizuoto žur-

nalistų apdovanojimo metu, vilniaus mokytojų na-
muose, 

• „Lietuvos negalios organizacijų forumo“ mokymuo-
se, kuriuose dalyvavo 70 asmenų, iš jų neįgaliųjų 50 
(iš jų 3 neįgalūs vaikai). 

Suorganizuota ir dalyvauta  trijuose renginiuose, 
susijusiuose su neįgaliųjų teisių gynimu: 
• Konferencija „inkstų transplantacijos iššūkiai praė-

jus 50 metų”, 
• Nuotolinė teorinė-praktinė konferencija „inkstai ir 

infekcinės ligos“,
• Nuotolinė konferencija „Sveikatos priežiūros ypatumai 

sergant lėtiniu inkstų funkcijos nepakankamumu“, 
kurioje dalyvavo 130 asmenų, iš jų neįgaliųjų 120.

Teiktos nuotolinės konsultacijos ir informacija, susi-
jusi su Covid-19, surinkta parama asmens apsaugos 

priemonėmis (respiratoriais, medicininėmis kaukėmis, 
dezinfekciniais skysčiais, veido skydeliais), kuriomis ap-
rūpinta 416 asmenų, iš jų 370 neįgaliųjų (iš jų neįgaliųjų 
vaikų 2).  

Metai taip pat buvo kupini ir įvairių susitikimų, 
dalyvauta įvairiuose renginiuose, pateikti 
pasiūlymai atstovaujant „Gyvasties“ 
bendruomenės narių interesams:
• Susitikimas su Nacionalinio  transplantacijos biuro 

prie SAM paskirtu direktoriumi aptarti situaciją ir 
tolesnį bendradarbiavimą (2 atstovai);

• Susitikimas su įmonės „Baxter“ atstovais dėl perito-
ninės dializės situacijos;

• Susitikimas su „diaverum“ atstovais dėl hemodiali-
zės situacijos;

• LRS Antikorupcijos komisijos posėdyje 2020-09-16, 
per LPoAT pristatytos „Gyvasties“ atstovaujamų pa-
cientų problemos;

• dalyvavimas MRU nuotolinėje konferencijoje „Svei-
katos sistemos vystymo perspektyvos“ (3 dalyviai);

• LRS Sveikatos reikalų komiteto posėdis (Sveikatos 
apsaugos ministerijos informacija apie Lietuvos 
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Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlygi-
nimo įstatymo Nr. i-1562 2, 7, 8, 13, 20 straipsnių 
ir v skyriaus pakeitimo įstatymo („žalos be kaltės“ 
modelio) įgyvendinimą);

• dalyvavimas Nacionalinio transplantacijos biuro or-
ganizuotame žurnalistų apdovanojimų renginyje;

• dalyvavimas mokymuose „veiklos skaidrumo, at-
skaitomybės kompetencijų bei nuotolinio darbo ge-
bėjimų stiprinimo mokymai“;

• Pateikti pasiūlymai SAM dėl „Mirusio žmogaus au-
dinių ir organų donorystės paslaugų, paėmimo ir pa-
skirstymo koordinavimo tvarkos aprašo“;

• Pateikta paraiška ir gautas patvirtinimas Google 
for Nonprofits programai, dalyvauta mokomajame 
webinare;

• dalyvavimas mokymuose „Kaip atpažinti melagingą 
informaciją ir įtikinamai papasakoti tiesą“ (organi-
zatoriai TECHSoUP EURoPE kartu su Europos 
politikos analizės centru CEPA);

• Pateiktas pasiūlymas LR Prezidentui dėl LR Sveika-
tos draudimo įstatymo pakeitimo.

Taip pat suorganizuota ir dalyvauta 2 nuotoli-
niuose tarptautiniuose renginiuose (EdTNA/ERCA  
Webinars: 

1. Mindfulness and Covid Stress, 
2. A shared vision of the Covid-19 Experience in 

Renal Units across the World), kuriuose dalyvavo 2 as-
menys, iš jų neįgaliųjų 1.

Suorganizuoti 2 kvalifikacijos tobulinimo rengi-
niai – darbuotojų vadybos įgūdžių lavinimo mokymų 
ciklas (abiejų mokymų trukmė 2 dienos), kuriuose da-
lyvavo 20 specialistų, dirbančių su nariais, teikiančiais 
atstovavimo paslaugas, iš jų neįgaliųjų 15.

Suorganizuota 3 savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymo stovyklos po 5 dienas (2 stovyklose dalyvavo 
suaugę neįgalieji, paskirstyti amžiaus bei gretutinių susir-
gimų principu ir 1 stovykloje  dalyvavo šeimos (neįgalieji 
vaikai ir jų tėvai bei neįgalieji ir jų vaikai, Klaipėdos re-
gione), kuriose dalyvavo 45 asmenys, iš jų neįgaliųjų 40  
(iš jų neįgalių vaikų 4).

Suorganizuotas 1 aktyvaus poilsio renginys (res-
publikinės sporto žaidynės, Šiaulių regione), kuriame 
dalyvavo 60 asmenų, iš jų neįgaliųjų 40 (iš jų neįgalių 
vaikų 0). dalyvauta ir kitų organizuotame aktyvaus 
poilsio renginyje (iKi ėjimo varžybose Walk15, Pane-
munės šilas, Kaune), kuriame dalyvavo 30 asmenų, iš 
jų neįgaliųjų 20 (iš jų neįgalių vaikų 0). iš viso ak-
tyvaus poilsio veiklose dalyvavo 65 asmenys, iš jų 40 
neįgaliųjų (iš jų 2 neįgalūs vaikai).

Suorganizuoti 2 kultūros renginiai: 
• Padėkos renginys medikams, donorams ir jų artimie-

siems, vilniaus apskrityje (Trakų raj.), 
• Žvakučių uždegimas donorams pagerbti 14-oje Lie-

tuvos miestų, kuriuose dalyvavo 160 asmenų, iš jų 
neįgaliųjų 70 (iš jų neįgalių vaikų 3).

vykdant Nacionalinių nevyriausybinių organizaci-
jų institucinio stiprinimo projektą suorganizavome 3 
strategines sesijas-susitikimus – praktinius mokymus 
su asocijuotų narių atstovais, dirbančiais asmenimis dėl 
viešųjų paslaugų teikimo ir kokybiško atstovavimo. Taip 
pat išleisti 3 informaciniai leidiniai apie gydymo būdo 
pasirinkimą sergant lėtine inkstų liga: kalendorius, apie 
peritoninę dializę, mitybos žinynas. Suorganizuoti 3 su-
sitikimai-diskusijos, susitikimai – dėl peritoninės diali-
zės, dėl naujų pacientų informavimo dėl gydymo būdo 
pasirinkimo skatinimo. Atlikta analizė „dializuojamų, 
transplantuotų ir laukiančių transplantacijos žmonių so-
cialinė ir finansinė situacija“. 

vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 
rėmimo projekto dėka suorganizuota 5 dienų psichoso-
cialinės reabilitacijos stovykla, grupiniai užsiėmimai su 
psichologu, grupinės mitybos specialisto konsultacijos. 
Praėjusiais metais turėjome ir viešą Padėkos renginį bei 
žvakučių uždegimą organų donorams atminti. Buvo 
sukurta ir viešajame transporte demonstruota socialinė 
reklama organų donorystės tema, bendradarbiaujant su 
televizija sukurtas ir transliuotas siužetas, sukurti ir išleis-
ti informaciniai kalendoriai ir lankstinukai.

Na, o visai neseniai nuotolinio susitikimo metu vUL 
Santaros klinikų infekcinių ligų gydytoja profesorė Li-
gita Jančorienė ir gydytojas nefrologas dr. Laurynas 
Rimševičius pristatė aktualią šių dienų informaciją, 
susijusią su Covid-19 situacija ir skiepais. Gerbia-
ma profesorė atsakė į narių užduotus klausimus. Tiek 
pacientai, tiek medikai su viltimi laukia informacijos 
apie transplantuotų asmenų revakcinaciją. Tai ypač ak-
tualu tiems pacientams, kuriems po dviejų RNR vak-
cinos (Comirnaty) dozių nesusidarė imunitetas, todėl 
tie, kurie atitinka šiuos revakcinacijos kriterijus, bus 
skiepijimui trečia Comirnaty vakcinos doze. Kantriai ir 
su viltimi laukiame Sveikatos apsaugos ministro spren-
dimo.

dėkojame Jums visiems už pasitikėjimą ir palaikymą. 
Tik susivieniję mes galime pasiekti daugiau, kad mūsų 
bendruomenės balsas būtų išgirstas. 

Ačiū padedantiems rinkti 1,2 proc., kurie panaudoja-
mi „Gyvasties“ vykdomoms veikloms. 

Ačiū tiems, kas bendrauja su žiniasklaida. 
Ačiū „Gyvasties“ komandai ir savanoriams.
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Medicininė inforMacija

Kontraceptinės priemonės  
po inkstų transplantacijos 
JURGiTA BRAUKLyTė, VU Medicinos fakulteto gydytoja rezidentė

vaisingo amžiaus moterims kon-
sultacija dėl kontracepcijos metodo 
ir jo taikymo reikalinga dar prieš 
inkstų transplantacijos operaciją. 
Nėštumas tarp moterų, gydomų 
dialize, pasitaiko retai. Po trans-
plantacijos moterų vaisingumas pa-
gerėja ar net yra atkuriamas. Tačiau 
dėl didesnės komplikacijų rizikos 
per pirmus metus po operacijos 
rekomenduojama vengti nėštumo.  
dėl šių priežasčių išankstinė kon-
sultacija ir strategijos numatymas 
leidžia išvengti nepageidaujamo 
nėštumo. Kontraceptinė priemonė 
paskiriama individualiai, atsižvel-
giant į galimus šalutinius povei-
kius. Nėra vienos priemonės, la-
biausiai tinkančios visoms pacien-
tėms. Pateikus individualiai atrink-
tus metodus siekiama, jog pacientė 
būtų informuota ir pasirinktų pati. 
Kontraceptikus rekomenduojama 
pradėti vartoti iki atnaujinant sek-
sualinį aktyvumą buvusį iki trans-
plantacijos. 

Nėštumas ir jo planavimas
Recipienčių nėštumui ir gimdy-

mui, lyginant su bendra populiaci-
ja, gresia dažnesnės komplikacijos. 
dauguma ekspertų rekomenduoja 
vengti nėštumo pirmaisiais metais 
po transplantacijos, kuomet di-
džiausia transplantato atmetimo ir 
infekcijos rizika. Praėjus daugiau 
nei vieneriems metams po trans-
plantacijos ir esant nekomplikuotai 
eigai, moteris gali bandyti susilauk-
ti vaiko. Tačiau tam tikrais atvejais, 
pavyzdžiui, vyresnio amžiaus mote-
rims, rekomendacijas gali tekti indi-
vidualizuoti. Recipientė po inksto 
transplantacijos gali saugiai planuo-
ti nėštumą, jei:

• praėjo daugiau nei vieneri metai 
nuo inkstų transplantacijos;

• transplantato funkcija yra opti-
mali: kreatinino koncentracija 
serume < 133 mikromol/l, be 
proteinurijos arba proteinurija 
yra nedidelė (iki 1 g/dieną);

• praėjusiais metais nebuvo trans-
plantuoto inksto atmetimo epi-
zodų;

• nėra jokių fetotoksinių infekcijų 
(citomegaloviruso (CMv));

• pacientė nevartoja žinomų tera-
togeninių ar fetotoksinių vaistų;

• imunosupresinis režimas yra sta-
bilus;

• gerai kontroliuojamas arterinis 
kraujo spaudimas.

Nėra patikimų duomenų, leidžian-
čių nustatyti optimalų nėštumo lai-
ką po CMv infekcijos. Šiuo metu 
ekspertų rekomenduojama palaukti 
mažiausiai šešis mėnesius, o geriau – 
vienerius metus nuo ligos išgydymo.

Tačiau net ir įvykdžius aukščiau 
nurodytas sąlygas, nėštumas kelia 
tam tikrą riziką pacientei, trans-
plantatui ir vaisiui. Būdinga didesnė 
priešlaikinio gimdymo (<37 savaičių) 
ir mažo gimimo svorio (<2500 g)  
rizika. Pagrindinė rizika pacientei 
yra atmetimo ir transplantato ne-
pakankamumo – dėl imunosupre-
sinių vaistų metabolizmo pokyčių 
ir padidėjusios filtracijos nėštumo 
metu. Siekiant apsaugoti motiną ir 
vaisių, sumažinti nėštumo bei gim-
dymo komplikacijų riziką, koreguo-
jamas imunosupresinis gydymas. 
Pavyzdžiui, mikofenolato mofetilis 
(MMF) nutraukiamas arba pakeičia-
mas azatioprinu. Recipientėms pa-
laikomosios terapijos vaistus reikėtų 
koreguoti dar prieš nėštumą. Todėl 
nėštumo planavimo klausimais rei-

kėtų konsultuotis kuo anksčiau. 
Literatūroje skelbiamas transplanta-
to atmetimo dažnis nėštumo metu 
nėra aukštas – tai parodo, kad spe-
cialistams priežiūrint galima pasiekti 
trokštamų rezultatų. yra paskelbta 
sėkmingų nėštumo atvejų ir pirmai-
siais metais po transplantacijos.

Kontraceptinės priemonės  
parinkimas
Efektyviai planuoti šeimą svarbu 

pirmaisiais metais po operacijos ir 
tuo atveju, kai nėštumas nepagei-
daujamas. Tema aktuali, kadangi 
dalis populiarių kontraceptinių prie-
monių šioms pacientėms gali būti 
kontraindikuotinos. Po inksto trans-
plantacijos pacientai vartoja imuno-
supresinius vaistus, siekiant apsaugo-
ti transplantatą. Galimas ir kitų vais-
tų skyrimas, pavyzdžiui, mažinančių 
arterinį kraujo spaudimą. Todėl 
svarbu įvertinti ir galimą vartojamų 
medikamentų sąveiką. Pavyzdžiui, 
imunosupresantas MMF sumažina 
estrogeno koncentraciją serume, tai 
teoriškai gali sumažinti kombinuotų 
estrogeno-progestino kontracepti-
kų veiksmingumą. Kontraceptinių 
priemonių pasirinkimas tikrai platus 
(žr. iliustraciją). Rekomenduojami 
variantai skiriasi komplikuotos ir 
nekomplikuotos transplantacijos 
atvejais. 

Komplikuotos eigos atvejais (pvz., 
ūminis ar lėtinis transplantato ne-
pakankamumas, atmetimas) nere-
komenduojama vartoti kombinuo-
tos hormoninės kontracepcijos –  
estrogeno turinčių kontraceptikų. 
Taip pat nerekomenduojama pra-
dėti naudoti spirales. Tokiais atve-
jais manoma, jog į gimdą įvedamų 
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met rekomenduojamos 
priemonės. 

Tais atvejais, kuomet 
siekiama ilgalaikio efek- 
to, rekomenduojama il-
galaikė grįžtamoji kon- 
tracepcija. Tai yra hor-
moninės arba varinės spi-
ralės bei progestiną atpa-
laiduojantys implantai. 
ilgalaikį efektą galima pa-
siekti operaciniu būdu –  
perrišant kiaušintakius. 
Tačiau ilgai veikiančių 
grįžtamųjų kontracep-
tikų vartojimas pašalina 
operacijos poreikį ir dėl 
to kylančių chirurginių 
komplikacijų riziką. Šių 
metodų veiksmingumas 
praktiškai yra vienodas. 

Skubi kontracepcija
Moterys su transplan-

tuotu inkstu gali vartoti 
skubios kontracepcijos 
medikamentus. Nekom-
plikuotos pooperacinės 
eigos atvejais nėra jokių 
apribojimų vartoti uli-

pristalio acetatą, levonorgestrelį ar 
kombinuotas estrogeno ir progestino 
kontraceptines tabletes. Tokiu atveju 
svarstytinu variantu gali būti ir vari-
nė spiralė. Komplikuotos eigos atve-
ju varinės spiralės nerekomenduo-
tinos. Siūloma medicininė terapija 
ulipristalio acetatu, levonorgestreliu 
arba kombinuotomis tabletėmis. 
Skubi kontracepcija neturi tapti pa-
stoviu pasirinkimu: jei stebimas sku-
bios kontracepcijos poreikis, būtina 
konsultuotis su gydytoju dėl kontra-
ceptinių priemonių parinkimo.

Lytiškai plintančios infekcijos
Lytiškai plintančių infekcijų (LPi) 

prevencija – naudoti barjerinius me-
todus, t. y. vyriškus ir moteriškus pre-
zervatyvus. Esant bent menkiausiai 
LPi rizikai, bet kuriam pacientui re-
komenduojama naudoti prezervatyvą, 
neatsižvelgiant į kontraceptinių prie-
monių poreikius. Tai yra pakankamai 
pigi, lengvai naudojama priemonė.

priemonių skyrimas susijęs su žymiai 
padidėjusia dubens uždegiminių 
ligų rizika tarp pacienčių, kurioms 
taikoma nuolatinė imunosupresinė 
terapija. Tačiau jei spiralė buvo įdėta 
anksčiau,  jos pašalinti nebūtina. Re-
cipientėms, kai neišvengiama kom-
plikacijų, tinka progestino turinčios 
priemonės. 

Nekomplikuotos eigos atvejais 
moterys gali naudoti bet kurį pasi-
rinktą metodą, suderinamą su gre-
tutinėmis ligomis. Šiuo atveju ma-
noma, jog nauda nusveria bet kokią 
teorinę ar įrodytą riziką. Moterys 
gali naudoti vario arba levonorges-
trelį išskiriančias spirales, progesti-
no metodus (implantą, injekciją ar 
tabletes) arba estrogeno turinčias 
priemones (piliules, pleistrą ar žie-
dą). inksto recipientėms gali būti 
santykinių kontraindikacijų sudė-
tinėms hormoninėms kontracepti-
nėms priemonėms – padidėjęs arte-

rinis kraujo spaudimas, pablogėjusi 
kepenų funkcija. Svarbu atkreipti 
dėmesį, kad vartojant estrogeno 
turinčius kontraceptikus, padidė-
ja tromboembolinių komplikacijų 
rizika. dėl šios priežasties tokių 
kontraceptikų vartojimo pradžią 
siekiama atidėti iki šešių savaičių 
po transplantacijos. Moterys, turin-
čios tromboembolinės ligos rizikos 
veiksnių, turėtų vengti kontracep-
tikų su estrogenu, neatsižvelgiant 
į transplantacijos statusą. Galime 
konstatuoti, kad hormoninė kon-
tracepcija yra efektyvi priemonė, 
kuri gali būti taikoma ir inksto reci-
pientėms, dažniau stebint pacientės 
sveikatos būklę, siekiant įvertinti 
bet kokias iškilusias rizikas. Tuo 
tarpu progestino injekcijų tam ti-
krais atvejais gali būti atsisakoma, 
kadangi ilgalaikis vartojimas yra 
susijęs su mažėjančiu kaulų tankiu. 
visada įvertinamos pacientės gretu-
tinės ligos, komplikacijos ir tik tuo-

Labai  
efektyvu

Mažiau  
efektyvu

Mažiau nei  
1 nėštumas  

100-ui moterų  
per 1 metus

Implantas

Grįžtamoji kontracepcija Nuolatinė kontracepcija
Metodai leidžiantys pasiekti 
didžiausio efektyvumo su 
pasirinkta kontracepcija.
Po procedūros nieko nereikia 
daryti ar prisiminti.
Prieš pasirenkant nuolatinės 
kontracepcijos metodą, 
rekomenduojama išbandyti 
kitas priemones pirmus 3 
mėnesius

Leidžiamos: pakartotinės 
injekcijos laiku.
Tabletės: išgerti tabletę 
kiekvieną dieną.
Pleistras, žiedas, diafragma: 
laikyti vietoje ir laiku pakeisti.

Prezervatyvai, kempinės, 
nutrauktas lytinis aktas, 
spermidai, gimdos kaklelio 
dangteliai: kiekvieną kartą 
tinkamai naudoti.
Natūralus šeimos planavimas: 
susilaikyti arba naudoti 
prezervatyvus vaisingomis 
dienomis. Naujesni metodai 
(pvz., kūno temperatūros 
sekimo) gali būti lengviau 
pritaikomi ir dažnai  
efektyvesni.

Tabletės

Mot.  
prezervatyvas

Natūralus šeimos 
planavimas

Spermicidai.  
Temperatūros stebėjimas

Vyr.  
prezervatyvas

Gimdos kaklelio 
dangtelis

Kempinė

Žiedas Pleistras Leidžiamos Diafragma

Priemonės  
dedamos į gimdą

Vyr. sterilizacija  
(vazektomija)

Mot.  
sterilizacija 

6–12 nėštumai  
100-ui moterų  

per 1 metus

Daugiau kaip  
18 nėštumų  

100-ui moterų  
per 1 metus
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visi transplanuoti pacientai kas-
dien privalo gerti imunitetą slopi-
nančius vaistus, apsaugančius nuo 
persodinto inksto ar kito organo 
atmetimo. Labai svarbu palaikyti pa-
stovią šių vaistų koncentraciją krau-
jyje, nes per maža vaisto dozė gali su-
kelti persodinto organo atmetimą, o 
per didelė – šalutinius poveikius, pa-
kenkiant tiek transplantuotam, tiek 
ir kitiems organams. dėl šios prie-
žasties nuolat atliekami kraujo tyri-
mai, kuriais nustatomas vaisto kiekis 
kraujyje. Remdamasis šiuo tyrimu, 
gydytojas vaisto dozę gali didinti 
arba mažinti. daugumos imunitetą 
slopinančių vaistų pasisavinimui, va-
dinasi, ir kiekiui kraujyje, įtakos turi 
tam tikri maisto produktai ar tiesiog 
šių medikamentų vartojimas kartu su 
maistu.  Šiame straipsnyje apžvelgsiu 
dažniausiai po transplantacijos nau-
dojamų vaistų ir maisto ryšį. 

Ciklosporinas  
(Sandimmun Neoral, Equoral)
1972 m. ciklosporinas buvo išskir-

tas iš grybo Tolypocladium inflatum. 
Planuota ciklosporiną naudoti kaip 
priešgrybelinį vaistą, bet tai nelabai 
pasisekė. 1976 m. buvo pastebėtos 
imunosupresinės ciklosporino savy-
bės, kurios vėliau ir atnešė pervers-
mą transplantacijų istorijoje. Ciklos-
porinas leido išvengti persodinto 
organo atmetimo, dėl to iki tol tik 
eksperimentine buvusi organų trans-

plantacija tapo kasdieniu reiškiniu, o 
ciklosporinas plačiai vartojamas vais-
tas šioje medicinos srityje. 

dažnai manoma, jog visus vais-
tus reikia gerti tik po valgio ne „ant 
tuščio skrandžio“. dažniausiai tai 
netiesa, o kai kuriuos vaistus reikia 
gerti ir prieš valgį. Kalbant apie ci-
klosporiną, maistas jo gėrimo laikui 
įtakos neturi – galima gerti prieš 
maistą, galima ir pavalgius. Svar-
biausia, kad būtų pastovumas, net 
ir savaitgaliais. Jei geriate prieš val-
gį, tai visada taip ir gerkite. išgėrus 
ciklosporiną po maisto, jo pasisa-
vinimas dėl skrandyje jau esančio 
maisto lėtėja ir koncentracija didėja 
lėčiau, tad jei vieną dieną gersite 
prieš maistą, kitą po valgio – kon-
centracija svyruos. 

Ciklosporinas geriamas du kartus 
per dieną, 12 valandų tarpu, tuo 
pačiu laiku, pavyzdžiui, 9 val. ir  
21 val.

Maisto produktai ir papildai, 
didinantys vaisto koncentraciją 
kraujyje
• Greipfrutai (taip pat ir Pomelo) 

ir jų sultys. Jų vartoti geriant ciklos-
poriną griežtai negalima, nes greipf-
rutai itin didina vaisto koncentraci-
ją. Nustatyta, kad išgėrus greipfrutų 
sulčių, ciklosporino koncentracija 
padidėja net 60 proc.  Panašiu po-
veikiu pasižymi Sevilijos apelsinai, 
tačiau kitų rūšių apelsinai, manda-

rinai, citrinos vaisto koncentracijos 
nekeičia, tad juos valgyti galima.
• Granatai ir jų sultys taip pat di-

dina ciklosporino koncentraciją, bet 
ne taip žymiai kaip greipfrutai, todėl 
atsitiktinis, retas vartojimas žalos ne-
padarys, bet reikėtų vengti dažno, 
tuo labiau – kasdienio vartojimo.
• Ramunėlės.
• Resveratrolis  – polifenolis, ku-

rio daugiausiai randama raudonaja-
me vyne bei raudonosiose vynuogėse 
ir jų sultyse. Būna papildų pavidalu.
• Gulsčioji serenoja (Serenoa repens) 

dažniausiai naudojama gerybinei 
prostatos hiperplazijai gydyti. Popu-
liaraus papildo, skirto gerybinės pro-
statos hiperplazijai gydyti,  pagrin-
dinė sudėtinė dalis ir yra šio augalo 
ekstraktas. Įtaka ciklosporino kon-
centracijai buvo nustatyta atliekant 
laboratorinius tyrimus, tačiau tiriant 
gyvus asmenis, toks ryšys nenustaty-
tas. Prieita išvados, kad reikia atlikti 
daugiau tyrimų su transplantuotais 
asmenimis ir rekomenduojama šio 
augalo preparatų nevartoti.
• Ežiuolė. visiems transplantuo-

tiems jos vartoti negalima, nepri-
klausomai nuo to, ar vartojamas ci-
klosporinas!
• Berberinas – medžiaga, išskiria-

ma iš raugerškių augalų. Naudoja-
ma siekiant mažinti svorį, gliukozės 
koncentraciją kraujyje. dėl to popu-
liarus tarp sergančiųjų diabetu. Par-
duodamas maisto papildų pavidalu.

Po trans-
plantacijos 
vartojamų 
imunosu- 
presantų ir 
maisto ryšys 
EdiTA SAUKAiTyTė-BUTviLė, 
gydytoja dietologė
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Ciklosporino koncentraciją 
mažina:
• Jonažolės. Jų vengti būtina, nes 

ženkliai mažina koncentraciją – var-
tojant jonažoles vaisto koncentracija 
sumažėja net 46 procentais. Jonažo-
lės dažnai skiriamos esant depresijai, 
nuotaikos sutrikimams. 

Kiti toliau paminėti produktai turi 
žymiai mažesnės įtakos, todėl epizo-
dinis naudojimas galimas.
• Imbieras.
• Saldymedis – jo taip reikia veng-

ti turintiems padidėjusį kraujo spau-
dimą.
• Kvercetinas. Tai vaisiuose ir dar-

žovėse randamas flavanoidas. Taip 
pat populiarėja maisto papildų for-
ma. Natūraliai didesni kiekiai yra 
ginkmedyje, svogūnuose, obuoliuo-
se, uogose, ypač šilkmedžio (diabetu 
sergančiųjų tarpe populiarūs papil-
dai su šilkmedžio lapų ekstraktu). 
vertinamas dėl antivirusinių, prieš- 
uždegiminių, citostatinių savybių.
• Baikalinių kalpokių šaknys (Scu-

tellariae radix). Jų ekstraktas dažnai 
naudojamas kinų medicinoje kaip 
imuninės sistemos stimuliatorius. 

Takrolimuzas  
(Envarsus, Advagraf, Dailiport)
Geriamas vieną kartą per parą, 

kasdien tuo pačiu laiku.
Nevartoti su maistu. Gerti 1 val. prieš 

valgį ar praėjus 2–3 val. po valgio. 

Takrolimuzo koncentraciją  
keičia ir reikia vengti:
• Greipfrutų ir jų sulčių.
• Granatų ir jų sulčių.
• Jonažolių.
• Kininio cintrinvyčio uogų.
• Nevartoti dideliais kiekiais im-

bierų ir ciberžolės, spanguolių 
dideliais kiekiais ar papildų pa-
vidalu. 

Mikofenolatas  
(CellCept, Myfortic)
Geriamas 2 kartus per dieną, 12 va-

landų tarpu, tuo pačiu metu, pavyz-
džiui, 8 val. ir 20 val. Geriamas 1 val. 
prieš valgį arba 2 val. po valgio tam, 

kad būtų užtikrintas pastovus vieno-
das vaisto kiekis kraujyje. Sąveikos su 
maisto produktais nenustatyta. 

Sirolimuzas (Rapamune)
Geriamas vieną kartą per dieną, 

ryte. Galima gerti prieš valgį arba 
po jo. Svarbiausia, kad būtų pasto-
vumas, net ir savaitgaliais. Jei geriate 
prieš valgį, tai visada taip ir gerkite.

Ryšys su maistu. Negalima vartoti 
greipfrutų ir jų sulčių, granatų ir jų 
sulčių.

Metilprednizolonas  
(Medrol, Metypred)
Geriamas vieną kartą per dieną, 

ryte, su maistu ar iškart po valgio. 
Metilprednizolonas sukelia natrio 

(druskos) susilaikymą organizme, 
todėl gali užsilaikyti skysčiai, augti 
svoris, didėti kraujo spaudimas. dėl 
to vartojant šį vaistą reikia labai ri-
boti su maistu gaunamos druskos 
kiekį, ypač vakarais. 

Galite jausti didesnį nei įprasta 
potraukį sūriam ar saldžiam maistui. 
Būkite sąmoningi ir venkite tokių 
produktų, jei norite kuo labiau su-
mažinti šalutinį poveikį. 

Gerkite daug skysčių (jei jų riboti 
nereikia). Galima skaičiuoti taip – 
30 ml vienam kilogramui kūno svo-
rio per dieną. 

Kalis padeda pašalinti natrio perte-
klių iš organizmo. Jei nereikia riboti 
kalio, valgykite daug kalio turinčių 
produktų, gali reikėti ir kalio papil-
dų. daug kalio turintys maisto pro-
duktai: riešutai, avokadai, apelsinai, 
bulvės, pomidorai, bananai, mėsa, 
pienas ir jo produktai.

dėl  kaulų retėjimo/tankio mažė-
jimo rizikos reikia su maistu gauti 
pakankamai kalcio. Paklauskite savo 
gydytojo nefrologo, ar nereikėtų var-
toti kalcio papildų. Pagrindiniai kal-
cio šaltiniai maiste: pieno produktai, 
ankštinės daržovės, migdolai, tamsiai 
žalios spalvos lapinės daržovės, seza-
mo sėklos, brokoliai, chia sėklos. 

Apibendriname. Daugumos imu-
nosupresantų veikimui įtakos gali 
daryti šie maisto produktai, todėl 
jų reikėtų vengti:
• Greipfrutai (ir pomelo) ir jų sultys.
• Sevilijos apelsinai.
• Granatai ir jų sultys.
• Ramunėlių arbata.
• Bergamočių aliejus (būna Earl 

grey arbatos sudėtyje).
• Guggul ekstraktas (populiarus 

Ajurvedoje).
• Raudonas vynas.
• Karambolos.
Taip pat patariama vengti labai 

dažno (kasdieninio) šių produktų 
vartojimo – vynuogių, spanguolių, 
kalafiorų ir brokolių. 

Augaliniai papildai  
ir ekstraktai
Augalų ir augalinių papildų veiklio-

sios medžiagos gali turėti įtakos imu-
nosupresinių vaistų poveikiui, keisti 
jų pasisavinimą ir koncentraciją, dėl 
to gali prasidėti inksto atmetimas 
arba kilti stiprus šalutinis poveikis. 
Kai kurių augalų poveikis pakanka-
mai gerai ištirtas ir įrodytas, tačiau 
didžiosios jų dalies įtaka imunosu-
presantams nėra žinoma, todėl nepa-
sitarus su gydytoju reikėtų nenaudoti 
jokių augalinių papildų, ekstraktų ir 
arbatų didesniais kiekiais. 

Šie augaliniai papildai ir 
ekstraktai yra draudžiami po 
transplantacijos:
• Ežiuolės.
• Jonažolės.
• Kinijos/Azijos ženšenis (Asian gin-

seng).
• Kanadinė auksašaknė (lot. Hy-

drastis canadensis, angl. goldense-
al).

• Mėlynžiedė liucerna.
• Bet kokios žolelių arbatos dide-

liais kiekiais (daugiau nei litras 
per dieną).

• Visi papildai, skirti imunitetui 
stiprinti. 

Projektas finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės  
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 
2021 m. lėšomis.
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TeiSinė inforMacija

Vienišo asmens išmoka – ką reikia žinoti?
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Jau nuo liepos 1 dienos bus skiria-
ma 28 eurų dydžio vienišo asmens 
išmoka. Planuojama, kad prašymą 
jai gauti bus galima pateikti ne tik 
internetu asmeninėje paskyroje ar 
atvykus į teritorinį „Sodros“ padali-
nį, bet ir telefonu. 

Kas gali gauti išmoką  
nuo 2021 m. liepos 1 d.?
Tokią teisę turi vieniši asmenys, 

gaunantys:
• šalpos senatvės pensiją,
• šalpos neįgalumo pensiją (išsky-

rus neįgalius vaikus iki 18 me- 
tų),

• šalpos kompensaciją, jeigu ją 
gauna senatvės pensijos amžių 
sukakęs asmuo ar netekęs 60 
proc. ir daugiau darbingumo,

• socialinę pensiją,
• pensijos priemoką, nes jų pensija 

mažesnė nei 260 Eur. 
Papildomi kriterijai. deklaruota 

asmens gyvenamoji vieta yra Lie-
tuvoje, žmogus nėra susituokęs nei 
Lietuvoje, nei užsienyje arba santuo-
ka yra nutrūkusi. Taip pat vienišo as-
mens išmoką gali gauti našliai, kurių 
našlių pensija šiuo metu yra mažesnė 
nei 28,63 Eur. 

Per kiek laiko  
reikia kreiptis į „Sodrą“?
Kreiptis dėl vienišo asmens išmo-

kos galima nuo liepos 1 dienos, ta-
čiau ne vėliau kaip per 12 mėnesių 
nuo teisės gauti šią išmoką atsiradi-
mo dienos.

Ar reikia ir kur  
pateikti prašymą? 
Kaip ir visoms mokamoms peri-

odinėms išmokoms, taip ir vienišo 
asmens išmokai, turi būti teikiamas 
prašymas. Tai daryti galima nuo lie-
pos 1 dienos keliais būdais: pateikti 

prašymą „Sodros“ asmeninėje pa-
skyroje, pateikti užpildytą prašymą 
„Sodros“ teritoriniam skyriui arba 
paskambinti „Sodrai“ bendruoju 
informacijos telefonu ir tai padaryti 
pokalbio metu. 

Kur ir kada gausiu  
pinigus?
vienišo asmens išmoka mokama 

kiekvieną mėnesį už einamąjį ka-
lendorinį mėnesį. Jeigu prašymą 
pateiksite tarp liepos 1 dienos ir 
spalio 31 dienos, išmoką gausite ne 
vėliau kaip iki lapkričio 30 d. Kar-
tu gausite ir vienišo asmens išmo-
kos nepriemoką, jeigu ji susidarė. 
Tiems, kurie prašymą pateiks po 
spalio 31 d., sprendimas dėl vienišo 
asmens išmokos skyrimo bus pri-
imtas ne vėliau kaip per 20 darbo 
dienų nuo prašymo pateikimo. 

vienišo asmens išmoka pristato-
ma tokia pačia tvarka, kaip ir pen-
sija ar šalpos išmoka. Jeigu, pavyz-
džiui,  šalpos senatvės pensija jums 
pristatoma į namus, tai ir vienišo as-
mens išmoka bus pristatyta į namus. 
Jei šalpos neįgalumo pensiją gaunate 
į asmeninę sąskaitą, tai ir šią išmoką 
gausite į tą pačią sąskaitą.

Ar gaunantiems vienišo  
asmens išmoką nebus  
panaikintos kitos  
kompensacijos?
Nei vienišo asmens išmoka, nei 

našlių pensija neturi įtakos kitoms 
žmogui pagal kitus įstatymus pri-
klausančioms kas mėnesį moka-
moms išmokoms ar kompensaci-
joms, skiriamai piniginei socialinei 
paramai ar apmokėjimui už sociali-
nes paslaugas.
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naujienoS

Medikų laiškas pacientams 
Prof. i. A. BUMBLyTė, doc. R. vAičiūNiENė, dr. E. dALiNKEvičiENė,  
Lietuvos nefrologijos dializės ir transplantacijos asociacija

Mieli mūsų pacientai, 
Covid-19 pandemija visiems 

atnešė be galo daug iššūkių, kurie 
nepaliaujamai keitė vienas kitą. Pra-
džioje nežinomybė, po to didžiulis 
informacijos srautas žiniasklaidoje 
bei socialiniuose tinkluose neleido 
nurimti ir įnešė daug sumaišties. vi-
siems, tiek sveikatos priežiūros spe-
cialistams, tiek pacientams teko su-
sitelkti, suremti pečius ir drausmin-
gai vykdant saugumo reikalavimus 
pragyventi tokią sudėtingą ir sunkią 
antrąją pandemijos bangą. 

didėjantis mokslu pagrįstos infor-
macijos kiekis ir sukaupta patirtis 
leido sustyguoti Covid-19 liga ser-
gančiųjų gydymo algoritmus. Rodos, 
jau aprimus koronaviruso infekcijai, 
sulaukėme naujo iššūkio – vakci-
nacijos, į kurią žvelgėme su viltimi. 
Tačiau ir čia susidūrėme su nežinia, 
dvejonėmis, nes viskas kas nauja ir 
nesuprantama, sukelia nepasitikėji-
mą ir verčia ieškoti atsakymų. 

džiaugiamės, kad Jūs, mūsų pa-
cientai, sergantys lėtine inkstų liga, 
dializuojami bei po inksto trans-
plantacijos, kaip viena iš pažeidžia-
miausių pacientų grupių, tapote pri-
oritetu vakcinacijai. Su viltimi lau-
kėme imuninio atsako (susidariusių 
antikūnų) rezultatų po vakcinacijos. 
visas pasaulis, ne išimtis ir Lietuva, 
šiais rezultatais nusivylė, nors specia-
listai, žinodami šios pacientų grupės 
prastesnį imuninį atsaką į hepatito 
B vakciną, modeliavo panašią situa-
ciją ir su Covid-19 vakcina. Taigi, 
imuninio atsako rezultatai nėra džiu-
ginantys, ypač pacientams po inksto 
transplantacijos. imunosupresinių 
medikamentų vartojimas turi įtakos 
imuniteto prieš įvairius infekcijų 
sukėlėjus susidarymui. Kiek geresni 
rezultatai mus pasiekė apie dializuo-
jamų bei sergančių lėtine inkstų liga 

imuninį atsaką po Covid-19 vak-
cinos. 

Pasaulyje vakcinacijos tempai la-
bai įvairūs, šalys pagal savo vidines 
taisykles dėsto vakcinacijos priorite-
tines grupes, todėl mokslu pagrįsti 
įrodymai, skelbiantys apie antikūnų 
susidarymą po Covid-19 vakcina-
cijos, dar labai menki, nes laukiama 
didesnių pacientų grupių analizių. 
vos keletas šalių, kaip Prancūzija, 
izraelis, pradėjo kalbėti apie papil-
domas vakcinacijos dozes pacien-
tams po inksto transplantacijos ar 
dializuojamiems. dviejų universi-
tetinių ligoninių (vilniaus ir Kau-
no) gydytojai nefrologai taip pat 
svarstė dėl papildomos Covid-19  
vakcinos dozės tikslingumo diali-
zuojamiems ir transplantuotiems 
pacientams. Atsižvelgdami į Lietu-
vos dializuojamų ir transplantuotų 
pacientų imuninio atsako rezulta-
tus, paskatinti ir palaikomi „Gyvas-
ties“ organizacijos, Lietuvos nefro-
logijos dializės ir transplantacijos 
asociacija, Lietuvos inkstų fondas 
parašė „Kreipimąsi dėl imuniteto 
nesusidarymo po dviejų vakcinų 
pacientams po inksto transplan-
tacijos ir pacientams gydomiems 
dialize“ Lietuvos Respublikos svei-
katos apsaugos ministrui. Tikimės 
greito atsakymo ir su viltimi laukia-
me gerų žinių. 

o kol kas, Covid-19 pandemijos 
akivaizdoje, Jūs išliekate labai pažei-
džiama pacientų grupė. Net naujau-
siuose nuotoliniuose specialistų pasi-
tarimuose rekomendacijos, kaip sau-
giai gyventi šiuo laikotarpiu, remiasi 
ant jau žinomų trijų pagrindinių ban-
ginių: socialinė distancija, veido kau-
kės ir rankų higiena. Na, o vakcinaci-
ja vis dėlto išlieka viltinga prevencijos 
priemone, todėl raginame skiepytis ir 
pasitikėti profesionalų patarimais. 

Detalesnės bendrosios  
rekomendacijos: 
• venkite nereikalingų kontaktų, 

laikykitės karantino apribojimų, tai-
syklingai dėvėkite kaukę ir dažnai 
plaukite bei dezinfekuokite rankas; 
• Stiprinkite imunitetą, pasitarę 

su jus prižiūrinčiu gydytoju, nesant 
kontraindikacijų, vartokite vitamino 
d bei vitamino C preparatus; 
• Jei esate po inksto transplantaci-

jos ir kontaktavote su sergančiuoju ar 
asmeniu, kuriam esant Covid-19  
simptomams molekuliniu būdu nu-
statytas SARS-Cov-2 teigiamas tes-
tas,  susisiekite su šeimos gydytoju ar 
slaugytoju ir būsite informuoti apie 
izoliavimosi taisykles ir nuotolinės 
sveikatos priežiūros tvarką. Jei esate 
dializuojamas, apie kontaktą su ser-
gančiu turite pranešti dializės centre 
jus prižiūrinčiam gydytojui, kuris 
nurodys, kokia tvarka bus atlieka-
mos hemodializės procedūros; 
• Jei sukarščiavote, o karščiavimas 

lydimas kosulio bei dusulio, ypač jei 
turėjote kontaktą su sergančiais ar 
galimai užsikrėtusiais Covid-19 
ligos virusu, nevykite pas šeimos gy-
dytoją ar gydytoją nefrologą. Skam-
binkite visą parą veikiančios karšto-
sios linijos specialistams tel. 1808 
(informuokite, kad esate po trans-
plantacijos, dializuojamas), šeimos 
gydytojui arba gydytojui nefrologui 
į konsultacinę polikliniką, o jei esate 
dializuojamas – dializes atliekančios 
įstaigos gydytojui nefrologui. 
• Jei esate po inksto transplantaci-

jos ir jums nustatyta ar įtariama ko-
ronavirusinė infekcija, turite telefonu 
susisiekti su jus prižiūrinčiu gydyto-
ju nefrologu ir aptarti, ar reikalinga 
keisti imunosupresiją. Pakartotinai 
skambinti gydytojui, jei būklė kei-
čiasi ar esate stacionarizuojamas ne į 
transplantacijos centro ligoninę; 
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Vis daugiau gyventojų pritaria organų donorystei 
Nacionalinio transplantacijos biuro prie SAM informacija

• Jei dializuojamas ar pacientas po 
inksto transplantacijos Covid-19 
simptomų nejaučia ar ligos eiga len-
gva ir tęsiama paciento nuotolinė ste-
bėsena namuose, o dializės atliekamos 
dializės centre, laikantis visų saugumo 
reikalavimų, pacientas turi: 
• „Pagulinėti ir pasivartyti“ – jei 

įmanoma daugiau ant pilvo; 
• Konsultuotis su gydančiu gydy-

toju dėl aspirino vartojimo (ypač vy-
resniame amžiuje), o jei dėl širdies ar 
kitų ligų vartoja orfariną ar naujuo-
sius antikoaguliantus – būtinai juos 
tęsti! Taip pat pasitarti dėl cinko pre-
paratų vartojimo ankstyvuoju ligos 
laikotarpiu (slopina koronavirusų 
RNR polimerazę);
• Transplantuotas pacientas turi 

gerti pakankamai skysčių, net tru-
putį daugiau nei iki tol. Stebėti, ar 
nemažėja šlapimo kiekis; 

• Jokiu būdu savavališkai nenu-
traukti imunosupresantų, vaistų 
nuo spaudimo ar kitų vartojamų 
vaistų be gydytojo (šeimos gydyto-
jo ir gydytojo nefrologo) nurody-
mo; 
• Labai svarbu laikytis ramiai, ste-

bėti savo būklę, nesinervinti. Nusi-
teikti, kad liga gali varginti ne 2–3 
dienas, o 7–10 dienų, sunkesniais ar 
sunkiausiais – 12–14–16 dienų;  
• Matuoti kūno temperatūrą 2 

kartus per dieną; 
• Stebėti dėl dusulio, jei gali – 

skaičiuoti kvėpavimo dažnį (įkvėpi-
mų skaičių) per minutę; 
• vertinti pulsą (širdies dūžių skai-

čių) 2 kartus per dieną; 
• Jei pacientas turi deguonies įsoti-

nimo matuoklį – pamatuoti 2 kartus 
per dieną (įsotinimas deguonimi turi 
būti >94 proc.); 

• Šeimos gydytojas turi palaikyti 
reguliarų ryšį su pacientu ir nuoto-
liniu būdu rekomenduoti gydymą, 
nurodyti, kur, būklei blogėjant, pa-
cientas turėtų kreiptis; 
•  Jei stiprėja dusulys – sunku nu-

eiti į tualetą, kalbant reikia sustoti 
atsikvėpti, jei didėja nerimas, kren-
ta kraujo spaudimas, didėja pulsas, 
mažėja šlapimo kiekis, kvėpavimo 
dažnis >30 įkvėpimų per minutę – 
skubiai vykti į šeimos gydytojo ar 
gydytojo nefrologo nurodytą įstai-
gą – karščiavimo kliniką ar ligonių 
priėmimo skyrių. 

Liekame su jumis ir linkime 
sveikatos!

* rekomendacijos parengtos remiantis 
SAM dokumentais, konferencijų bei 
seminarų medžiaga ir specialistų 
išvadomis.

Didėja žmonių, suprantančių 
donorystės svarbą, gretos –  
tai liudija augantys skaičiai. 
Regimas ryškus sutikimų Do-
noro kortelei gauti augimas, 
visuomenės susidomėjimą 
organų donoryste bei trans-
plantacija liudija ir sparčiai 
besiplečiantis skaitytojų bei 
sekėjų ratas.
Nacionalinis transplantacijos biu-

ras prie Sveikatos apsaugos ministe-
rijos siekia, kad kuo daugiau žmonių 
sužinotų ir suprastų, jog po mirties 
paaukoti organai ir audiniai kitiems 
žmonėms dovanoja tikimybę grįžti į 
visavertį gyvenimą. 

„Matome tendencijas, kad visuome-
nės susidomėjimas organų donoryste 
bei transplantacija vis labiau auga. 
Antai per praėjusių metų tris pirmuo-
sius mėnesius užpildytas 881 sutiki-
mas donoro kortelei gauti, o šiemet 
šis skaičius – gerokai didesnis: gauti 
net 1294 prašymai. Šiuo metu beveik 
36 tūkstančiai Lietuvos gyventojų jau 
yra pareiškę valią po mirties paaukoti 

donorystei savo organus ir audinius. 
Mes siekiame, kad kuo daugiau žmo-
nių suprastų, kaip tai prasminga – kad 
tokiu poelgiu gelbstima kito žmogaus 
sveikata ir gyvybė“, – teigia Nacio-
naliniam transplantacijos biurui prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos vado-
vaujantis Artūras Bagotyrius.

Tai, kad visuomenė vis labiau su-
pranta organų donorystės svarbą, liu-
dija ir sekėjų socialiniame tinkle fa-
cebook skaičiaus augimas. Šiuo metu 
jų yra beveik penki tūkstančiai, per 
metus jų skaičius paaugo daugiau nei 
20 procentų. Sekėjai ne tik prijaučia 
organų donorystei, dažnai tai yra pa-
tys transplantacijas išgyvenę žmonės, 
noriai sutinkantys dalytis savo gerąja 
patirtimi ir kitus skatinantys užpil-
dyti donoro kortelę.

 „Tiesiog akimirką pagalvokite, kad 
donoro organo gali prireikti Jūsų vai-
kui, mamai, vyrui… Juk bet kurią 
akimirką gali nutikti nelaimė, už-
klupti liga, kai mylimas žmogus atsi-
duria prie mirties slenksčio, o gydy-
tojai tegali ištarti, kad niekuo negali 

padėti, išgelbėtų tik atsiradęs donoro 
organas. Tik gera kitų žmonių valia 
lemia, kad žmogus vėl gali gyventi“, – 
Nacionaliniam transplantacijos biu-
rui pasakojo panevėžietė Eglė, kurios 
gyvybę prieš 13 metų išgelbėjo tik at-
siradęs donoro inkstas.
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vienam iš dešimties žmonių pa-
saulyje yra diagnozuota lėtinė inkstų 
liga (LiL), o 10,5 milijono žmonių 
serga pažengusia inkstų liga, kurią 
dažniausiai reikia gydyti persodinant 
inkstus arba atliekant dializę. Pasauli-
nė statistika rodo, jog bene 5-7 proc. 
žmonių per metus suserga lėtinėmis 
inkstų ligomis, o net 2,5–7 mln. pa-
cientų neturi galimybės naudotis gy-
vybę gelbėjančiomis procedūromis. 

Pacientai, kuriems reikalingos diali-
zės procedūros, gali gydytis klinikoje, 
kur atliekama hemodializė, arba na-
muose, atliekant namų hemodializę 
(Hd) arba peritoninę dializę (Pd). 
Nors 1960-aisiais dializė buvo pradėta 

kaip gydymas namuose daugiausia su 
Hd, per pastaruosius dešimtmečius ji 
dažniausiai atliekama klinikoje. Nors 
bendros dializės išlaidos yra susijusios 
su šalies pajamomis (vertinant pagal 
bendrąjį vidaus produktą (BvP) vie-
nam gyventojui), dializė namuose daž-
niausiai yra pigesnė nei atliekama kli-
nikoje, todėl dializė namuose siejama 
ne tik su pigesniu paciento išlaikymu, 
bet ir geresne paties žmogaus savijau-
ta, gyvenimo kokybe bei būtinybe kas 
kelias dienas keliauti į kliniką.  

Atsiradus peritoninei dializei, ji 
tapo dar viena namų dializės galimy-
be, nes visus pacientus, sergančius 
lėtine inkstų liga, buvo galima gydy-
ti namuose. Pasaulyje tik 9 iš 36 ša-
lių (Kanada, Nyderlandai, islandija, 
Suomija, danija, Australija, Naujoji 
Zelandija, Meksika ir Honkongas) 
praneša, kad daugiau nei 20 procen-
tų pacientų dializę atlieka namuose.

COVID-19 pandemija  
ir namų dializė
Per pastaruosius kelis dešimtmečius 

daugelis inkstų sveikatos organizacijų 
visame pasaulyje griežtai pasisakė už 
politikos ir praktikos pokyčius, jog 
būtų padidintos galimybės dializės 
procedūroms namuose. Covid-19  
pandemija taip pat įrodė, kad yra 
labai svarbu kuo daugiau pacientų 
suteikti galimybę dializuotis namuo-
se, atsižvelgiant į tai, kad dializuoja-
miems pacientams yra didelė rizika 
susirgti sunkia Covid-19 atmaina, 
lyginant su bendrąja populiacija, ir 
gydymu dializės centre. Namų terapi-
ja pripažįstama idealia, kai prasideda 
pandemijos, ypač lyginant su dialize 
centre, kai pacientai turi apsilankyti 
sveikatos priežiūros įstaigoje bent tris 
kartus per savaitę.

Naujausi Kanados ir italijos duo-
menys parodė, kad pacientai, gy-
domi dialize klinikoje, turėjo tris 

Dializių namuose plėtra: pirmasis tarptautinis dializės 
namuose apskritojo stalo komisijos veiksmų planas 
Europos inkstų pacientų federacijos informacija
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kartus didesnę tikimybę susirgti 
Covid-19, nei pacientai, kuriems 
atliekama dializė namuose. Šie stebė-
jimai paskatino gydytojus pasisakyti 
už tai, kad nedelsiant būtų ieškoma 
būdų ir priemonių, kaip inkstų liga 
sergančių pacientų  dializę namuose 
padaryti labiau prieinamą. Bendros 
pastangos, padedančios pandemijos 
metu išplėtoti dializę pacientų na-
muose, parodė daugelį senų kliūčių, 
kurios riboja dializes namuose. 

Atsižvelgiant į kritinį Covid-19 
pandemijos metą, inkstų ligomis 
sergančių pacientų  pažeidžiamumą 
ir ilgalaikius dializės namuose prana-
šumus, pirmaujančios inkstų sveika-
tos organizacijos visoje tarptautinėje 
bendruomenėje sudarė Tarptauti-
nį dializės namuose apskritąjį stalą 
(iHdR). iHdR susitiko per dviejų 
dalių virtualų susitikimą (2020 m. 
spalio ir lapkričio mėn.), kad ap-
svarstytų praktinius žingsnius, kaip 
padidinti dializės namuose priei-
namumą tiek tebevykstančios pan-
demijos metu, tiek jai pasibaigus. 
Susitikimų metu buvo nustatyti 
konkretūs iššūkiai ir kuriami veiks-
mai, kaip pašalinti dializės namuo-
se kliūtis, susijusias su gydytojais, 
pacientais, institucijomis (įskaitant 
vyriausybes) ir kitas iškylančias pro-
blemas. Šioje konferencijoje dalyva-
vę lyderiai įsipareigojo savarankiškai 
dirbti savo organizacijose, kad paša-
lintų kliūtis, kurios šiuo metu riboja 
dializės namuose prieinamumą, su-
telkdamos dėmesį į keturias aiškias 
sritis: 

1) tarptautinių standartų nustaty-
mas siekiant padidinti galimybę dia-
lizuotis namuose;  

2) pacientų įgalinimas, geresnis 
bendrų sprendimų priėmimas ir pa-
ternalizmo mažinimas tarp sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų (Paterna-
lizmas (angl. Paternalism) – perdėta 
ir visa apimanti valstybės globa, kai 
daugėja valstybinio reguliavimo, 
valstybės kišimosi į daugumą žmo-
gaus gyvenimo sričių ir kai vyksta 
didelis perskirstymas. Tokios globos 
pavyzdys gali būti reikalavimas pri-
sisegti saugos diržus, privalomasis ci-

vilinis draudimas ir kt. Paternalizmas 
sukuria moralinį neatsakingumą);

3) sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjų „palaikymo kultūros“ kūri-
mas švietimo ir mokymo srityje; 

4) tarptautiniu mastu pasidalija-
mos sėkmingos strategijos, skirtos 
sumažinti institucines ar vyriausy-
bines kliūtis atlikti dializę namuose, 
sukūrimas. 

Kiekviena dalyvaujanti organiza-
cija įsipareigojo pasinaudoti savo 
asociacijos artėjančiais susitikimais 
ir internetinėmis platformomis, kad 
imtųsi veiksmų gerajai patirčiai ir pa-
skatintų tolesnes diskusijas apie šiuos 
tikslus, geriau informuotų kolegas 
skirtinguose regionuose ir pasisakytų 
už dializės namuose pakeitimus poli-
tikoje, atitinkamuose regionuose.

Siūlomos rekomendacijos
veiksmų rekomendacijos buvo su-

telktos į dializės namuose švietimą, 
mokymą ir propagavimą visose šalyse:

1) plėtoti centralizuotus dializės na-
muose kompetencijos centrus tiek be-
sivystančiose, tiek išsivysčiusiose šalyse;

2) dializės namuose mokymų paci-
entams ir sveikatos priežiūros specia-
listams, dirbantiems su nefrologija ir 
dialize, standartizavimas;

3) pranešimų viešojoje erdvėje 
suderinimas ir regioninis palaiky-
mas, siekiant informuoti pacientus 
ir slaugytojus, motyvuoti sveikatos 
politikos atstovus imtis veiksmų dia-
lizės namuose strategijai kurti; 

4) sukurti išsamią švietimo progra-
mą apie pacientų ir slaugytojų porei-
kius siekiant sumažinti dializės naštą.

Pacientų švietimas
Plačiai pripažįstama, kad tinkamo 

pacientų ir slaugytojų išsilavinimo 
trūkumas yra vienas iš daugelio veiks-
nių, dėl kurių dializė namuose visame 
pasaulyje yra reta, o daugumai paci-
entų dializė atliekama klinikoje. No-
rint mokyti ir prižiūrėti dializuojamus 
pacientus namuose šiuo metu medi-
kams trūksta žinių, susijusių su namų 
dialize, nes labai nedaug medicinos 
specialistų kada nors matė pacientą, 
atliekantį Hd ar Pd namuose. Gydy-
tojai konferencijos metu daro prielai-
dą, jog pacientai yra nesusipažinę su 
dializės namuose galimybėmis ir todėl 
negali efektyviai ją atlikti namuose.

Konferencijos (iHdR) nariai su-
tiko, kad šios diskusijos turėtų būti 
lyg tramplinas naujiems pacientų, 
ekspertų, organizacijų ir iš viso pa-
saulio santykiams ir strateginei par-
tnerystei, kurias galima panaudoti 
siekiant padidinti galimybes dažnes-
nei pacientų dializei namuose. dis-
kusijos dalyviai pareiškė norą išplėsti 
darbą visose šalyse ir regionuose, kad 
būtų pašalinti dializės namuose apri-
bojimai ir bendradarbiauti, siekiant 
užtikrinti sėkmingų projektų perda-
vimą iš vieno regiono kitam. 

Tiesa, net 91 procentas dalyvau-
jančių organizacijų pranešė, kad jos 
jau dirba ties šiuo projektu, susijusiu 
su dializės namuose didinimu savo 
šalyje, ir jo rezultatais norėtų pasida-
linti su likusia konferencijos grupe. 
Artėjantis susitikimas numatytas dar 
šiais metais. 



14 NefroINfo

Kovo pabaigoje Škotijoje 
buvo pereita prie beveik vi-
soje Europoje galiojančio nu-
manomo organų donorystės 
sutikimo modelio. Tai reiškia, 
kad visi Škotijos piliečiai nuo 
šiol bus laikomi kaip prita-
riantys organų donorystei ir 
sutinkantys aukoti savo orga-
nus ir audinius transplantaci-
jai, nebent raštu būtų pareiš-
kę kitaip.

Europoje tik maža dalis valstybių, 
tarp jų ir Lietuva, tebetaiko kitą – 
informuoto sutikimo – modelį, kai 
donorais tampa tik tam pritarimą iš-
reiškę asmenys, tačiau ir didžioji da-
lis šių valstybių diskutuoja ir ruošiasi 
modelio keitimui.

iki 2021 m. kovo mėn. Škotijoje 
galiojo informuoto sutikimo mode-
lis, kuris reiškia, kad pilnametystės 
sulaukęs žmogus, vedamas gerano-
riškumo ir altruizmo, gali pasirašyti 
sutikimą po mirties paaukoti savo 
organus ir audinius donorystei. Toks 
modelis šiuo metu taikomas ir Lie-
tuvoje. Tačiau, kaip kitų šalių prak-
tika rodo, jis nėra toks palankus do-
norystei kaip numanomo sutikimo 
modelis.

Nors Škotijoje organų donorystė 
ir taip vertinama ganėtinai palankiai 
(daugiau kaip pusė gyventojų yra iš-
reiškę sutikimą po mirties paaukoti 
savo organus ir audinius), tikimasi, 
kad perėjus prie naujo ir modernaus 
sutikimo modelio gyvybę gelbstinčių 
transplantacijų skaičius šioje šalyje 
dar labiau padidės.  

Be Škotijos, Jungtinėje Karalystėje 
prie numanomo sutikimo modelio 
jau yra perėjęs velsas (2015 m.) ir 
Anglija (2020 m.). Tą padaryti ar-
timiausiu metu ketina ir Šiaurės Ai-
rija.

Ilgas sąrašas tinkamo donoro 
laukiančių žmonių
Pusšešto milijono gyventojų turin-

čioje Škotijoje tik apie 1 proc. žmo-
nių miršta tokiomis sąlygomis, kad 
jų organus ir audinius būtų galima 
panaudoti transplantacijai. Tai reiš-
kia, kad organų ir audinių donorystei 
visada trūksta, o tinkamo donorinio 
organo laukiančiųjų sąrašas vis ilgė-
ja. Be to, ir iš to 1 proc. mirusiųjų ne 
visi žmonės būna oficialiai nurodę, 
ar būtų norėję dovanoti savo orga-
nus ir audinius transplantacijai.

Prie įstatymo keitimo prisidėję 
Škotijos transplantologai tikisi, kad 
naujoji sutikimo sistema suteiks 
daugiau donorinių organų. Nuro-
doma, kad Škotijoje transplantacijos 
laukia apie 500 recipientų (Lietuvoje 
laukiančiųjų yra per 400) ir nemaža 
dalis jų miršta taip ir nesulaukę svei-
ko organo ar audinio.

Naujojo įstatymo išimtys
Pakeitus Škotijos donorystės suti-

kimo modelio teisės aktus, juose api-
brėžti ir visuomenės nariai, kuriems 
naujasis įstatymas nebus taikomas ir 
jie po mirties automatiškai netaps 
donorais. Tai vaikai iki 16 metų, su-
augusieji, kuriems trūksta gebėjimų 
suvokti naująjį įstatymą (pavyzdžiui, 
sergantys demencija), bei Škotijos 
gyventojai, šalyje gyvenantys trum-
piau kaip 12 mėnesių. visi kiti pi-
liečiai, kurie nenori, jog jų organai 
ir audiniai būtų paaukoti transplan-
tacijai, gali išreikšti savo atsisakymą 
specialiame registre.

Kaip ir Lietuvoje bei visose kitose 
Europos šalyse, nepriklausomai nuo 
šalyje galiojančio sutikimo modelio, 
specialistai pabrėžia, kad bet kokiu 
atveju labai svarbu, jog organų do-
norystės tema būtų aptarta šeimose 
ir artimieji žinotų vienas kito valią, 

kad ir kokia ji būtų. Remdamiesi 
kitų šalių patirtimi, škotai neabejoja, 
kad naujai priimtas įstatymas tokius 
pokalbius šeimose tik paskatins.

Teigiama kitų šalių patirtis
Numanomą sutikimo modelį jau 

kurį laiką taikančių šalių (o jų yra 
beveik absoliuti dauguma) duome-
nys rodo, kad sutikimo modelio 
pakeitimas turėjo teigiamą įtaką do-
norų bei atliekamų transplantacijų 
skaičiaus augimui. Pagal donorystės 
rodiklius (efektyvių donorų skaičius 
milijonui gyventojų) visos Europoje 
pirmaujančios šalys taiko numano-
mo sutikimo modelį.

Šis modelis nėra naujas, kai kurio-
se šalyse jis veikia jau apie 50 metų. 
Šalių patirtis rodo, jog šis modelis 
paskatina šeimas kalbėtis organų do-
norystės tema ir priimti asmeninius 
sprendimus, padidina donorų skai-
čių, o galiausiai – tai svarbiausia –  
padidina atliekamų transplantacijų 
skaičių, o tai reiškia – išgelbėtų žmo-
nių gyvybių kiekį.

Kokia situacija Lietuvoje?
Lietuvoje vis dar galioja informuo-

to sutikimo modelis, kai žmogus 
pritariančiu donorystei laikomas tik 
tuo atveju, kai tokį pritarimą yra iš-
reiškęs raštu. Nors pastaraisiais me-
tais pritariančiųjų kasmet padaugėja 
apie 2–3 tūkst., įteisintą donoro 
kortelę šiuo metu turi apie 36 tūkst. 
mūsų šalies gyventojų. Taigi beveik 
absoliučios daugumos mirusiųjų va-
lia lieka nežinoma.

Kaip ir dabar, net jeigu mirusysis 
turi donoro kortelę ir yra oficialiai 
išreiškęs savo valią donorystės klausi-
mu, taip ir nepriklausomai nuo šalyje 
galiojančio organų donorystės suti-
kimo modelio, galutinio sprendimo 
visuomet atsiklausiama artimųjų.

Škotija perėjo prie numanomo  
organų donorystės modelio 
Nacionalinio Transplantacijos biuro prie SADM informacija
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Sprendimas –  
artimųjų rankose
Jeigu šeimoje buvo kalbėta organų 

donorystės tema, artimiesiems spren-
dimą priimti būna lengviau, tačiau 
jeigu tokio pokalbio nebuvo, sunkiu 
netekties metu sprendimo priėmimas 
gula ant šeimos narių pečių.

„didžioji dauguma artimųjų, atsi-
sakančių šeimos nario organus paau-
koti donorystei, nurodo, kad to prie-
žastis – mirusiojo valios nežinojimas. 
visuomet raginame kalbėtis šeimas 
tarpusavyje, kol tam dar yra galimy-
bė, ir išsiaiškinti vienas kito poziciją, 
kad netekties akimirką sprendimą 
priimti būtų lengviau“, – sako Naci-
onalinio transplantacijos biuro prie 
SAM vadovas Artūras Bagotyrius. 

Kaip rodo kitų šalių patirtys, pa-
keitus sutikimo modelį iš informuo-
to į numanomą, palaipsniui didėja 
visuomenės narių pritarimas organų 
donorystei, bendruomeniškumas ir 
galimybė padėti kitam tampa natūra-
liu pasirinkimu. Taikant numanomo 
sutikimo modelį šalies gyventojams 
būtų aiški pirminė siūloma pozicija 
donorystės klausimu ir rekomen-
duojami veiksmai.

visgi visada išliktų teisė atsisakyti 
savo organus po mirties dovanoti sun-
kiems ligoniams – tiek pačiam žmo-
gui iki mirties, tiek jo artimiesiems.

Medikams teiktų vilties
Kad Lietuvoje galiojantis infor-

muoto sutikimo modelis nėra tobulas 
pritaria ir medikai. Jie nurodo, jog 

geriausias to pavyzdys yra kitų šalių 
patirtys, o sutikimo modelio vertė at-
sispindi vertinant donorų bei atlieka-
mų transplantacijų skaičiaus augimą.

„džiaugiamės, kad donoro korte-
lės turėtojų skaičius Lietuvoje auga, 
tačiau laukiančių organų ar audinių 
transplantacijos sąrašas išlieka ilgas. 
visiems transplantologijos srityje 
dirbantiems specialistams numano-
mo donorystės sutikimo modelio 
taikymo svarstymas teiktų vilties 
laisviau, greičiau ir produktyviau 
vykdyti šalies transplantacijos pro-
gramą, tai yra, padidintų donorų 
skaičių, sumažintų laukiančių orga-
nų ar audinių transplantacijos pa-
cientų skaičių ir pagerintų jų gyve-
nimo kokybę, – sako Lietuvos svei-
katos mokslų universiteto ligoninės 
Kauno klinikų gydytoja nefrologė 
Eglė dalinkevičienė. – Be to, tai 
nuimtų dalį naštos nuo artimųjų 
pečių, kurie ir taip skausmingoje ir 
sudėtingoje situacijoje turi priimti 
be galo sunkų ir atsakingą sprendi-
mą dėl artimojo organų donorystės.“ 
Gydytoja pabrėžia, kad tiek pačiam 
žmogui iki mirties, tiek jo artimie-
siems išliktų galimybė donorystės 
bet kuriame etape atsisakyti.

Perimti geruosius pavyzdžius
informuoto sutikimo modelis yra 

tebetaikomas tik septyniose Europos 
valstybėse: Lietuvoje, vokietijoje, Ki-
pre, Airijoje, Rumunijoje, danijoje 
ir Šveicarijoje. Europos šalys žengia į 
priekį ir nuolat ieško būdų, kaip pa-
didinti donorų skaičių, nes žmonių, 

kuriems prireikia transplantacijos, 
nuolat daugėja.

didžioji dalis Europos (ispanija, 
Kroatija, islandija, Austrija, italija, 
Belgija, Suomija, Portugalija, Pran-
cūzija, Slovakija, Slovėnija, vengrija, 
čekija, Švedija, Jungtinė Karalystė 
ir daugelis kitų) jau gyvena pagal 
numanomo sutikimo modelį. Ne 
išimtis mūsų kaimyninės valstybės – 
Lenkija, Latvija, Estija.

Pažymėtina, kad informuoto suti-
kimo modelį dar tebetaikančios šalys 
taip pat diskutuoja ir ruošiasi mode-
lio keitimui (danija, vokietija, Airi-
ja, Šiaurės Airija).

Donorystės sutikimo  
modelio keitimas
Transplantacijos procesą koordi-

nuojantis Nacionalinis transplan-
tacijos biuras mato, jog Lietuva, 
užtikrinanti sklandų ir kokybišką 
organų donorystės ir transplanta-
cijos procesą, yra pasirengusi per-
eiti nuo galiojančio informuoto 
sutikimo donorystės modelio prie 
numanomo sutikimo modelio. Tai 
ne vienadienis sprendimas, kuriam 
reikia visapusiškai pasiruošti, todėl 
visuomenei labai svarbu diskutuoti 
ir apsispręsti.

Įvedus naująjį sutikimo modelį, 
organų donorystės procesas galėtų 
būti plėtojamas dar efektyviau, nes, 
atsiradus daugiau donorinių organų, 
būtų galima padidinti ir transplan-
tacijų skaičių. Tai gyvybiškai svarbu 
daugiau kaip keturiems šimtams 
sunkiai sergančių žmonių.
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2021 m. kovo 15 dieną įvyko Lie-
tuvos nefrologijos, dializės ir trans-
plantacijos asociacijos (LNdTA) 
organizuota virtuali konferencija 
„inkstų transplantacija – nuo reci-
piento iki donoro paruošimo“, skir-
ta 21 metų inkstų transplantacijų 
sukakčiai Kaune paminėti.

Konferencijoje buvo aptartos pačios 
svarbiausios temos, susijusios su do-
norų paruošimu bei recipientų įtrau-
kimu į inkstų recipientų sąrašus bei jų 
paruošimu inksto transplantacijai. 

Konferencijos antroje dalyje vyko 
apskritojo stalo diskusija, kurioje da-
lyvavo abiejų transplantacijos centrų 
(vilniaus ir Kauno) gydytojos nef-
rologės  – E. Ašakienė, A. vickienė,  
dr. E. dalinkevičienė, gyd. reziden-
tė v. Kaupė. Prie diskusijos akty-
viai prisijungė ir Lietuvos asocia-
cijos „Gyvastis“ prezidentė A. de-
gutytė bei prof. i. A. Bumblytė ir  
doc. R. vaičiūnienė.

vilniaus ir Kauno universitetinių 
klinikų gydytojos nefrologės skaitė 
pranešimus apie problemas, su ku-
riomis susiduriame ruošdami pa-
cientą inksto transplantacijai tiek 
įtraukiant į recipientų sąrašus, tiek 
jam atvykus transplantacijai kaip 
potencialiam inksto recipientui. 

Transplantacijos centre dirbantys 
nefrologai susiduria ne tik su įvairio-
mis klinikinėmis situacijomis, bet ir 
su tam tikrais iššūkiais kviečiant reci-
pientus atvykti į transplantacijos cen-
trą. Kaip teigė gydytoja A. vickienė, 
keturiems recipientams iškviesti vi-
dutiniškai prireikia paskambinti 6,3 
žmonėms (daugiausiai 10 žmonių). 
Taip atsitinka dėl įvairių priežasčių 
(2019–2020 m. statistika): kvietimo 
metu sirgo (45 recipientai), neturėjo 
kaip atvykti (9 recipientai), atsisakė 
atvykti (13 recipientų),  neatsiliepė 
telefonu (20 recipientų).

Priežastys, dėl kurių atvykusiems 
recipientams, neatlikta inksto trans-

Inkstų transplantacijos konferencijos atgarsiai 
Dr. EGLė dALiNKEvičiENė ir gyd. ALviTA viSoCKiENė,  
LSMUL klinikų ir Santaros klinikų gydytojos nefrologės

plantacija, abiejuose transplantacijos 
centruose pasiskirstė labai panašiai. 
daugiausiai netransplantuota pagal 
eilę, antra pagal dažnį priežastis –  
teigiama kryžminė reakcija, trečia –  
medicininės kontraindikacijos (ak-
tyvi infekcija, kardiovaskulinės pro-
blemos, įtarti onkologiniai susirgi-
mai, kai kuriems buvo reikalingas 
papildomas ištyrimas), dėl kurių šie 
recipientai buvo tapę laikinai ne re-
cipientais. Mažiausią grupę sudarė 
atsisakę transplantacijos recipientai. 
išskirtos aktualiausios klinikinės 
problemos: infekcijos, kardiovasku-
linės, onkologinės ligos bei sensiti-
zuoti pacientai.

deja, lieka gana opi dar viena pro-
blema, su kuria susiduriame atvy-
kus potencialiam recipientui inksto 
transplantacijai – sensitizacija. Pa-
kartotinos transplantacijos, kraujo 
perpylimai, gimdymai – tai veiks-
niai, didinantys sensitizacijos riziką. 
Prie problemos masto prisideda ir 
tai, kad gyvename mažoje šalyje, su 
maža žmogaus leukocitų antigenų 
(HLA) baze, todėl jų sekos kartojasi. 
Sudėtingos desensitizacijos schemos 
arba donorų paieška už šalies ribų 
(jungimasis į didesnes organizacijas 
(Eurotransplant, Scanditransplant 
ir kt.)), ieškant bendradarbiavimo 
tarp atskirų šalių yra galimos išeitys, 
kurių ieškoma. Nepaisant 2020 m. 
prasidėjusios Covid-19 pandemi-
jos, inkstų transplantacijos Lietuvoje 
nesustojo. 2019 – 2020 m. vUL SK 
atliktos 89 mirusio donoro trans-
plantacijos ir 8 inksto transplantaci-
jos iš gyvo donoro, LSMUL KK –  
86 mirusio ir 2 gyvo donoro trans-
plantacijos.

Antroji apskritojo stalo diskusijos 
dalis buvo skirta paciento teisėms ir 
pareigoms. visiems gerai žinomos 
paciento teisės į kokybišką priežiūrą, 
pagarbą ir asmeninį orumą, informa-
ciją, emocinį palaikymą. Tačiau di-

dėjant informacijos pasiekiamumui 
(žiniasklaida, internetas, socialinės 
medijos, paskaitos, seminarai, mo-
kymai, konferencijos) ypač akcen-
tuojamas paciento, kaip lygiateisio, 
aktyvaus dalyvio vaidmuo gydymo 
procese. 

 Kalbėta apie pacientų pareigas 
palaikyti rūpintis sveikata, atsakin-
gai planuoti susitikimus su gydyto-
ju, laikytis rekomendacijų, režimo 
bei informuoti apie sveikatos būklės 
pasikeitimus ir t.t. diskutuota apie 
paciento psichologinę sveikatą, akty-
vaus visuomeninio gyvenimo svarbą 
bei apie galimą palaikymą ir pagalbą 
sunkiais laikotarpiais, nes tai labai 
smarkiai veikia paciento gyvenimo 
kokybę. 

„Gyvasties” prezidentė A. degu-
tytė pasidalino pacientų apklausos 
rezultatais. Transplantacijai iškviesti 
pacientai susiduria su problemomis –  
informacijos stoka, nuovargiu, psi-
chologine įtampa, nerimu, baime, 
pasimetimu. itin aktuali problema –  
ribotos galimybės atvykti į trans-
plantaciją, ypač atokiau gyvenan-
tiems pacientams, šios problemos 
sprendimų vis dar ieškoma. 

Taip pat aptarta sergantiesiems 
lėtine inkstų mokyklėlės nauda ir 
svarba: joje pacientai būtų supažin-
dinami su visais pakaitinės inkstų te-
rapijos būdais, teikiama informacija 
apie pasiruošimą dializei, transplan-
tacijai, apie mitybą. Taip pat svars-
tytos galimybės pritraukti į pacientų 
organizacijas dar nedializuojamus 
pacientus, tačiau sergančius lėtine 
inkstų liga, į šį procesą įtraukiant 
ambulatorinės grandies gydytojus 
nefrologus. 

Šios konferencijos tikslas buvo dar 
kartą pažvelgti į transplantacijos pro-
cesą ne tik gydytojo, bet ir paciento 
akimis, ieškoti bendrų problemų 
sprendimų būdų, iškelti skaudulius 
ir rasti kaip juos pagydyti. 
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ačiū, kad MuMS rašoTe

Vilniaus gyvastiečiai –  
žygyje už organų donorystę 
ELoNA RUTKAUSKiENė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Vilniaus skyriaus projektų koordinatorė

Covid-19 užsikrėtimų skaičiams žymiai mažėjant, 
vilniaus gyvastiečiai nutarė tradiciškai sudalyvauti  
„iKi ėjimo varžybose“ vilniuje, kurias organizavo 
„Walk15“ su vlada Musvydaite. 

Žygis buvo organizuojamas laikantis visų pandeminio 
saugumo taisyklių. 10,5 kilometrų ilgio maršrutas, pra-
sidėjęs ties Baltuoju tiltu,  kvietė atrasti žaliuosius sosti-
nės centro ir Žvėryno takus. ėjome mažomis grupelė-
mis, laikėmės saugaus atstumo. Grožėjomės nuostabiais 
vilniaus vaizdais ir  bendravome. Buvome labai išsiilgę 
gyvo bendravimo. Nors pavasaris Lietuvoje šiemet buvo 
lietingas, tačiau vilniuje žygio diena buvo nuostabi. Mes 
be vargo nuėjome 15000 žingsnių. Aktyviausias ir links-
miausias mūsų dalyvis buvo gražutėlis augintinis Ridlis. 

Trasą įveikėme įkvėpti pavasario gamtos grožio, su pakilia 
bendrystės nuotaika ir skleisdami organų donorystės idėją. 

Na, o jau besibaigiančią įsibėgėti vasarą pasitinkame 
su gera nuotaika, entuziazmu ir viltimi, jog visi virusai 
liks užnugary ir galėsime vėl sugrįžti visi kartu prie savo 
įprastinių veiklų ir užsiėmimų. 

Neįgaliųjų asociacijos veiklos rėmimo projektą finansuoja 
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos.
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Žiegždrių geologiniame 
pėsčiųjų take teko 
pamankštinti kojas 
JELENA LUKoŠEvičiENė,  
psichologė, KKNLD „Kauno Gyvastis“

Kauno marių apylinkėse netrūksta vaizdingų vietų. 
Nieko keista, kad čia įrengta nemažai pažintinių takų. 
Tad „Kauno Gyvasties“ nariai ankstyvą pavasario rytą 
iškeliavo susipažinti su Žiegždrių geologiniu pėsčiųjų 
taku. Nors jis mažiau žinomas nei netoli esantis Kadagių 
slėnis, apsilankę jame gali patvirtinti – jie abu verti dė-
mesio. 1,6 km ilgio Žiegždrių geologinis pėsčiųjų takas 
prasideda Žiegždrių gyvenvietėje, esančioje Kauno rajo-
ne, šalia Kauno marių.  

iš karto norėčiau įspėti: kadangi Žiegždrių geologinis 
takas nutiestas skardingame Kauno marių krante, teko 
ne vieną kartą keliauti tai žemyn, tai aukštyn dažnai gana 
stačiais laiptais – tai buvo tikrai didžiulis iššūkis, bet mes 
jį įveikėme!

Pakeliui turėjome rasti šaltinėlį, o jis, pasirodo, buvo iš-
džiūvęs... Tačiau patikėjome, kad jis ten ne sausros metu 
tikrai būna. vinguriavęs skardžio viršumi, takas pagaliau 
pradėjo leistis žemyn arčiau Kauno marių kranto. ir tada 
mūsų akims atsivėrė konglomeratų atodanga. 

informaciniame stende perskaitėme, jog konglomeratų 
atodanga yra Žiegždrių geologinio tako didžiausia verty-
bė ir įdomybė, kuri žavi susisluoksniavusiomis uolienų 
tekstūromis ir žiojėjančiomis olomis. Atodangos ilgis – 
beveik 400 metrų. 

Įdomiausia dalis – konglomeratų dariniai – atsidengia 
tik pačiame šlaito viršuje. Konglomeratai yra natūraliai 
susicementavusio smėlio, žvirgždo, gargždo ir riedulių 
dariniai. vietovės, kuriose susidaro konglomeratai, yra 
užakusių prieledyninių upių slėniai. 

Žiegždrių geologinis takas buvo ne tik įdomus, bet 
ir pilnas gražių vaizdų į Kauno marias. Stabtelėję poil-
sio aikštelėse kito kranto toliuose pastebėjome vieškū-
nų piliakalnį, Palemoną, matėme Pažaislio vienuolyno 
bokštus.

Pažintiniame take, be visų gamtos grožybių, radome ir 
papildomų atrakcijų: poilsio stotelėse šalia suoliukų ra-
dome, galima sakyti, interaktyvius galvosūkius, dėl kurių 
kiekvieną kartą sustodavome ir juos sudėliodavome, ir 
varpelių kelią, kuriame pakeleiviai palieka žinią apie save.

verta žinoti, kad Žiegždrių pažintinis takas nėra kilpi-
nis. Pasiekus jo pabaigą atgal teko grįžti tuo pačiu keliu. 

Beje, didžiausias mūsų radinys buvo senoji Žiegždrių lie-
pa – storiausias medis kairėje Kauno marių pakrantėje. 
Jos apimtis 4,3 m, aukštis 25 m, amžius per 100 metų. 
Apžiūrėję senąją liepą, patraukėme atgal…

vis dėlto, rekomenduojame aplankyti šį taką, ypač jei 
norisi bent šiek tiek daugiau susipažinti su lietuviškąja 
geologija ir pabūti gamtoje. 

Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projekto veikla 
finansuojama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos ir Kauno miesto ir Kauno raj. savivaldybių lėšomis.
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Marijampolės  „Gyvastis“ – gyva 
iLoNA MASAiTiENė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Marijampolės skyriaus  projekto vykdytoja

Praėję metai visiems buvo keisti, kokių tikriausiai 
niekas niekam nelinkėtų. Buvom uždaryti namuose, į 
pasaulį žvelgėme pro lango stiklą, šypsenas slėpėme po 
kaukėmis, bendravome telefonu arba žiūrėdami į kom-
piuterio ar telefono ekranus. Buvome pristabdyti, bet 
nesustabdyti. 

Nuo pat metų pradžios projektinė veikla vyko ir 
vyksta nesustodama, kad ir šiek tiek kitaip. Karantino 
laikotarpiu atradome naują bendravimo būdą – pasi-
vaikščiojimus. Pasivaikščiojimų metu žmogus išsikalba, 
atsipalaiduoja, pajuda, nebūna vienas užsidaręs namuo-

se. Pradžioje vaikščiodavome pagal taisykles po du, vė-
liau vis prisijungdavo po vieną žmogų ir vieną dieną 
žiūrime – jau septyni! Gyvename pasaulyje, kuriame 
privalome kasdien bendrauti su kitais žmonėmis, tai 
yra neatskiriama socialumo dalis. 

Atšilus orams ir palengvinus karantino sąlygas paga-
liau susitikome „gyvai“ gamtoje, kur vyko pirmasis „ne-
ekraninis“ išsiilgtas meno užsiėmimas. Kai aprimo tokie 
pavadinimai kaip ūkiai ir burbulai, grupelė aktyviausių 
narių vykome pasivaikščioti ir apžiūrėti vienintelę Lie-
tuvoje upę-gatvę Šakių rajone. Tikimės, kad laikotarpis, 
sukėlęs daug permainų, greit pasibaigs. viskas bus gerai, 
gal ne šiandien, ne rytoj, bet bus!

Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems 
bendruomenėje projekto veikla finansuo-
jama Lietuvos Respublikos socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos ir Marijam-
polės miesto savivaldybės lėšomis.

MarijaMpolės 
MiEsTo  
saViValDYBė
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Prezidentė 
Aušra degutytė
Tel. 8 611 69530
El. paštas gyvastis@donoras.lt
vilnius
Elona Rutkauskienė
Mob. tel. 8 610 87733
El. paštas elona.rutkauskiene@gmail.com
Kaunas
irma Juodienė
Tel. 8 650 10719
El. paštas irma.juodiene@gmail.com
Klaipėda
daiva dragūnienė
Tel. 8 684 82388
El. paštas daiva.draguniene@gmail.com
Šiauliai
Egidijus Kalinaitis
Tel. 8 682 20820
El. paštas nefro.atgaja@gmail.com
Alytus
Laima Kuckailienė
Tel. 861577488
El. paštas laimakuck@gmail.com
vilkaviškis
vitas Jablonskis
Tel. 8 673 58112
El. paštas vitas.jablonskis@gmail.com
Marijampolė
ilona Masaitienė
Tel. 8 677 73267
El. paštas ilona.masaitiene@gmail.com
Parengė
ieva Meškauskaitė, 
Aušra degutytė 
tel. 8 611 69530
el. paštas gyvastis@donoras.lt
dizaineris Aurelijus Petrikauskas
viršelyje – ievos Meškauskaitės  
iliustracija
Žurnalą spausdina reklamos agentūra
„Small Art“
Tiražas 1000 vnt.

Mūsų rėmėjai:
Neįgaliųjų reikalų
departamentas prie
SAdM
www.ndt.lt
vilniaus m. savivaldybė

Klaipėdos m. savivaldybė
Kauno m. savivaldybė
Kauno r. savivaldybė
Marijampolės savivaldybė
vilkaviškio r. savivaldybė

Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems 
bendruomenėje projekto veikla 
finansuojama Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
ir Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis.

KlaipėDos 
MiEsTo  
saViValDYBė

Klaipėdiečių projektinė veikla 
RiMA PETRoLiENė, VLNL draugijos „Klaipėdos „Gyvastis“ narė

Pasikeitus karantino sąlygoms, turėjome galimybę lankyti šokių užsiėmi-
mus jau salėje! Su džiaugsmu rinkomės į pamėgtą laisvalaikio ir  šokių stu-
diją „Ruedą“. Erdvios patalpos, didžiuliai veidrodžiai, pagaliau ne virtualiai 
per kompiuterio ekraną, o „gyvai“ matoma vadovė tikrai pakelia nuotaiką, 
suteikia jėgų ir noro išmokti naujų šokių, kartoti ir taisyti klaidas šokant 
senuosius.  

Per trumpas pertraukėles – vajei, taip smagu pasikalbėti su visais, pasida-
linti naujienomis, įspūdžiais ir tiesiog matyti vienas kitą! Pradedi vertinti 
tai, ko ankščiau nepastebėdavai, nemanydavai, kad gali netekti elementa-
raus, tiesioginio bendravimo su kitu žmogumi ir kaip tai yra sunku. 

deja, meno terapijos užsiėmimai taip ir liko nuotoliniu būdu. džiugu, 
kad bent paskutinę pamoką  vadovė pasiūlė pravesti gamtoje. Su medžia-
gomis nebuvo jokių nesklandumų, mokytoja jas kiekvienai pristatydavo į 
namus. Galėjome piešti skirtingais dažais ant skirtingų medžiagų: popie-
riaus, drobės, odos... Artėjant vasariškiems orams, tapėme šilkines skareles, 
šalikus. Labai smagus užsiėmimas, kuriame gali išreikšti save ir pasipuoši 
rūbu, kurio tikrai niekas kitas neturės. o kai pagiria aplinkiniai, maloniai 
juos nustebini, kad tai tavo rankų darbas. Na, ar ne šaunu?   

Taip pat nesustojome ir su projektiniais darbais, kurių pagrindinės sri-
tys – darbas su draugijos nariais, jų artimaisiais, asmeninio asistento pa-
galba, meno ir šokių terapijos užsiėmimai. 

Na, o vasaros viduryje pagal projektą planuojame kelionę į Joniškį, pake-
liui aplankysime Akmenės rajoną. Tikimės malonių įspūdžių, bendravimo, 
naujų žinių ir gero poilsio. Teigiamos  emocijos taip pat vaistas!


