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Įžanga

Medicininė inforMacija

Pasikeitus kompensuojamųjų vaistų 
tvarkai, kai kompensuojamas pigesnis 
generinis medikamentas, su persodin-
tais organais gyvenantys žmonės, reci-
pientai, tapo naujos sistemos įkaitais. 
Originalaus vaisto priemoka išaugo, o 
jį keisti – gyvybiškai pavojinga.

Sveikatos apsaugos ministerija 
(SAM) pripažįsta, kad vaistų keisti 
negalima, tačiau padėti ligoniams 
neskuba, teisindamasi, kad toks 
įstatymas. „Jeigu mes kalbame, kad 
donoro artimųjų apsisprendimas 
paaukoti organą, mediko darbas yra 
neįkainojami, tai dabar gaunasi taip, 
kad sistema sužlugdo šitą dovaną ir 
pasmerkia žmones mirčiai“, – situ-
aciją vertina asociacijos „Gyvastis“ 
prezidentė Aušra Degutytė.

„Nesuprantu logikos, kam reikėjo 
žmonėms daryti tas transplantacijas? 
Koks svarbus pilnavertis gyvenimas, 
kurį suteikia transplantuotas organas. 
Tik skirtumas tas, kad tau tenka pa-

valgyti vaistukų“, – apie recipiento 
kasdienybę pasakoja Giedrius Junevi-
čius, gyvenantis su donoro inkstu. 

Būtent dėl vaistų, slopinančių reci-
pientų imuninę sistemą ir padedančių 
išvengti persodinto organo atmetimo 
šiandien labiausiai neramu ketverius 
metus su donoro inkstu gyvenančiam 
Giedriui.

Ne tik jis, bet ir dar beveik 700 su 
donoro inkstu, kepenimis, kasa ar 
širdimi gyvenančių žmonių Lietuvoje 
išgyvena neramias dienas. Atsiradus 
rinkoje imunosupresantų generi-
niams vaistams, originalas, pagal 
pernai patvirtintą naują SAM vaistų 
kompensavimo tvarką, tapo sunkiai 
įperkamas.

„Dializė yra tik palaikymas, tai 
egzistavimas, kad sulauktum antro 
šanso. Gauni antrą šansą ir paskui tau 
ateina žinia, kad šansas staigiai kelia-
mas pinigine verte aukštyn. Anksčiau 
3 mėnesiams man vaistai kainavo iki 

Pasaulio sveikatos organizacijos 
duomenimis dėl inkstų funkcijos 
sutrikimo pasaulyje mirė 1,2 mln. 
žmonių. Naujausia publikuota anali-
zė, nagrinėjanti inkstų ligų naštą pa-
saulyje, pateikia tokį pat mirtingumo 
nuo inkstų ligų rodiklį. Apskaičiuota, 
kad nuo 2,3 iki 7,1 mln., sirgusių 
galutinės stadijos lėtine inkstų liga, 
mirė taip ir neturėję galimybės pradėti 
pakaitinės inkstų terapijos. Manoma, 
kad apie 1,7 mln. žmonių kasmet 
miršta dėl ūmaus inkstų pažeidimo. 
Inkstų ligos ir jų gydymas – didelė 
ekonominė našta bet kuriai valstybei. 

Kompensuojamųjų vaistų įkaitai: originalius vaistus 
keičiant generiniais rizikuojama recipientų gyvybėmis
LRT.lt ir Asociacijos „Gyvastis“ parengta informacija

50 eurų, šiai dienai mokėjau 200 su 
truputėliu“, – apie išgyvenimui reika-
lingų vaistų kainą kalba Giedrius.

Jis nurodo, kad dėl vaistų jam ten-
ka atsisakyti kitų svarbių dalykų bei 
atidžiai skaičiuoti pajamas. „Tam, kad 
nesėstume į gilią skolų duobę ar į svei-
katos krizę, reikia prie savo finansų 
prasėdėti valandas, kad susidėliotum 
kertinius taškus, kad kažko atsisakius 
galėtum gyventi ir eiti į priekį“, – aiš-
kina Giedrius.

Lietuvos transplantologų asociacija 
prezidentas doc. Vitalijus Sokolovas 
pabrėžia, kad generinių vaistų ekono-
minės naudos nemato.

„Situacija yra sudėtinga, net sunku 
ją vienareikšmiškai apibūdinti. Paci-
entai skambina, kad neišgali pirkti 
skirtų vaistų. Man tai net sunku pa-
sakyti, kur čia tas ekonominis efektas 
ir pigumas, jeigu pacientas priverstas 
pirkti vaistus, kurie jam priklauso 
nemokamai“, – nurodo jis.

Inkstų ligos pasaulyje. Regioninės nefropatijos
INDrė MALIuKeVIčIūTė, VUL Santaros Klinikų gyd. nefrologė
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Nustatyta, kad aukštų pajamų šalys 
išleidžia net 2-3 proc. savo sveikatos 
apsaugai skirto biudžeto lėtinei inkstų 
ligai gydyti. 

Šie – vos keli – iškalbingi faktai 
leidžia tvirtai teigti, kad inkstų ligos 
savo svarba nenusileidžia tokiems 
„banginiams“ kaip širdies ir krauja-
gyslių ligos, onkologiniai susirgimai 
ar diabetas ir neurologinės ligos. 
Svarbu, kad neretai inkstų ligos gali 
būti sėkmingai gydymos, nutačius jas 
sukėlusias priežastis, vykdant preven-
cines programas, koreguojant kraujo 
spaudimą ir cukraus kiekį kraujyje. 

Nors inkstų ligos yra pasaulinio 
masto problema, tačiau vis dažniau 
aprašoma ir tik tam tikriems pasaulio 
kraštams būdingi inkstų susirgimai. 
Šio straipsnio tikslas yra aptarti retes-

nes, konkretiems pasaulio regionams 
būdingas nefropatijas ir galimas jų 
priežastis. 

Mezoamerikos nefropatija
Mezoamerika – tai regionas, ap-

imantis pietryčių Meksiką, Gvate-
malą, Salvadorą, Vakarų Nikaragvą 
ir šiaurės vakarų Kosta riką. Be 
dažnos visame pasaulyje diabetinės 
nefropatijos šiame krašte jau du 
dešimtmečiai tęsiasi nežinomos 
etiologijos lėtinės inkstų ligos epi-
demija, pavadinta Mezoamerikos 
nefropatija.  Dažniausia ji nustatoma  
jauniems vyrams (vyrams nustatoma 
3–4 kartus dažniau nei moterims), 
dirbantiems cukranendrių ir bana-
nų plantacijose, rečiau – žvejams ir 
kalnakasiams. Ši nefropatija paplitusi 

Kritiškai kompensuojamųjų vaistų 
sistemą vertina ir asociacijos „Gyvastis“ 
prezidentė. „Kompensuojamų vaistų 
sistema yra ydinga pacientams. Kiek 
pacientų galės susimokėti maždaug 
100 eurų mėnesiui už vieną vaistą, 
kiek ilgai? Tas paskaičiavimas, kiek 
valstybė sutaupo, skirdama pigiausius 
vaistus, niekas neskaičiuoja, kiek kai-
nuoja gydymas išsivysčius komplika-
cijai dėl vaistų pakeitimo“, – aiškina  
A. Degutytė.

Keičiant vaistus recipientai stipriai 
rizikuoja savo sveikata. „Tuos vaistus 
reikia keisti su nefrologo priežiūra. 
Pasiseks, jei tie vaistai man tiks, jei 
netiks, tai jau šiandien teko bendrauti 
su keliais žmonėm, kurie sakė, kad 
vaistai pakenkė tiek, kad teko gulti į 
ligoninę. Žinant šiandienos situaciją –  
koronavirusas, karantinas – tai tas 
pavojinga dvigubai. Yra galimybė 
užsikrėsti, o mūsų imunitetas silpni-
namas, tai gali prastai baigtis“, – sako 
„Gyvasties“ narys Giedrius.

Originalaus vaisto pakeitimas į 
generinį – sudėtinga procedūra, nes 
reikalauja išsamių tyrimų ligoninėse ir 
itin tikslaus suderinamumo su kitais 
vartojamais vaistais. „Kiekvienas iš tų 
vaistų turi savo farmogenetiką. Dabar 
turėsime pacientą guldyti į ligoninę, 
jam nustatinėti (vaisto – LrT.lt) 

koncentraciją. Valstybei pigiau keliais 
centais sumokėti daugiau, nei visus 
tuos ligonius guldyti ir naujai tirti. 
Absurdas“, – situaciją vertina Trans-
plantologų asociacijos prezidentas.

Anot V. Sokolovo, praktika, kuomet 
keičiami recipientų vaistai, pasaulyje 
nėra taikoma. „Atėjo pigiausias, tvar-
koje, padarysime – ne pirmas kartas 
darom. Po pusmečio ateis naujas 
generikas ir vėl ligonius turėsime 
pervesti (prie kitų vaistų – LrT.lt)? 
Taip niekur pasaulyje nėra. Ligonis 
gavo vaistą ir privalo jį gauti“, –  
pabrėžia jis.

Išeitis galėtų būti, jeigu naujai į 
rinką atėję generiniai vaistai būtų 
skiriami tik naujiems recipien-
tams. Tačiau pati ministerija sako, 
kad tvarkos keisti nežada. „Vi-
siems galioja vienodos taisyklės. Iki  
2019 m. tie vaistai, kurie neatitiko 
kompensavimo sąlygų, į kompensa-
vimo sistemą nepatekdavo. 2019 me- 
tais buvo priimtas pakeitimas ir 
buvo suderinta ir su pacientais, ir su 
gydytojais. Nors ir bus didesnė prie-
moka, bet kad šitie vaistai neiškristų 
iš sistemos“, – teigia SAM atstovas 
Tomas Alonderis.

„Gyvastis“ jau nuo 2018 metų, 
įsigaliojus kompensuojamųjų vaistų 
tvarkai, kreipėsi į SAM, Valstybinę li-

gonių kasą, kompensuojamųjų vaistų 
komisiją, kad tokios priemokos būtų 
panaikintos. Priemokos imunosupre-
siniams vaistams problema jau nusta-
tyta bei pristatyta ir Lr Vyriausybės 
kancleriui, Prezidentūrai, kreipėmės 
raštu dėl susitikimo ir su premjeru 
S. Skverneliu bei Sveikatos apsaugos 
ministru A. Veryga. 

Nikaragvos ir Salvadoro kaimuose 
ir pakrantės gyvenvietėse bei kai 
kuriose Kosta rikos bei Gvatema-
los srityse ir pasireiškia kaip dažnai 
vėlai diagnozuojama lėtinė inkstų 
liga su neženklia proteinurija. Ilgos 
darbo valandos, didelis karštis, de-
hidratacija ir druskų netekimas bei 
nesteroidinių nuskausminamųjų 
vartojimas – dažniausiai įvardijamos 
galimos minėtos nefropatijos priežas-
tys. Histologiškai tiriant sergančiųjų 
inkstus, nustatomas lėtinis tubu-
lointersticinis pažeidimas, antrinis 
glomerulų ir kraujagyslių pažeidi-
mas, rečiau – globalinė glomerulų 
sklerozė. Privalu paminėti, kad be 
diagnostikos sunkumų, šiose šalyse 
taip pat susiduriama ir su pakaitinės 
inkstų terapijos galimybių stoka.
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Šri Lankos nefropatija
Ši nefropatija paplitusi Šri Lankos 

šiaurės centrinės provincijos kaimuo-
se. Manoma, kad inkstų pažeidimą 
lemia aplinkos tarša, žemės ūkyje 
naudojami pesticidai ir specifinis 
laukų paruošimas (nuėmus derlių, 
laukai deginami). Kaip galimas ri-
zikos veiksnys taip pat įvardijamas 
vietoje paplitusi tradicinė ajurvedos 
medicina. Kai kurie šaltiniai iške-
lia specifinio genų polimorfizmo, 
būdingesnio tiriamųjų grupei (ly-
ginant su kontroline grupe) hipo-
tezę, tačiau tam patvirtinti kol kas 
trūksta informacijos. Šia nefropatija 
dažniausiai serga jauni ir vidutinio 
amžiaus žmonės, kiek dažniau mo-
terys. Susirgimų dažnis didėja su 
amžiumi. Inkstų pažeidimas vystosi 
lėtai, ilgas besimptomis periodas. 
Pacientams nustatoma ne nefrozinio 
lygio proteinurija, abipus maži inks-
tai. Histologiškai aptinkama lėtinė 
tubulointersticinė fibrozė, nespeci-
finis intersticiumo uždegimas, retai 
pažeidžiami glomerulai. 

Uddanamo (pietų Indijos  
regionas) nefropatija
regione, kur gausu anakardžių ir 

kokoso riešutų plantacijų jau daugiau 
kaip 20 m. kalbama apie kraštui bū-
dingą inkstų pažeidimą. endeminėje 
teritorijoje lėtinės inkstų ligos dažnis 
sieka 50 proc. Nors oficialios statis-
tikos nėra, vertinant žiniasklaidoje 
pateiktą informaciją, manoma, kad 
per paskutinį dešimtmetį susirgi-
mų skaičius pasiekė daugiau kaip  

34 tūkst., apie 4,5 tūkst. mirčių sie-
jama su šiuo inkstų pažeidimu. Daž-
niausiai serga minėtose plantacijose 
dirbantys jauni ir vidutinio amžiaus 
vyrai. Kaip ir kituose skurdžiuose pa-
saulio regionuose čia taip pat daugelis 
neturi galimybės sulaukti medikų 
priežiūros, o dializės galimybės labai 
ribotos. Ligos eiga lėta, ilgą laiką 
žmonės nejaučia jokių simptomų. 
Dėl sergančiųjų šlapime aptinkamo 
nedidelio baltymo kiekio, edemos 
nebūdingos. Kliniškai nustatoma 
ankstyva anemija, hiperurikemija, 
retai - mikrohematurija. Būdingi his-
tologiniai pokyčiai: kanalėlių atrofija 
ir intersticiumo fibrozė, dažni antri-
niai glomerulų ir inkstų kraujagyslių 
pažeidimai.

udannamo nefropatijos priežastys 
išlieka nežinomos. Nors daug svars-
tyta apie aplinkos taršą ir aukštos 
temperatūros ir dehidratacijos su-
keltą inkstų pažeidimą, moksliškai 
pagrįstų atsakymų vis dar nėra. 
Plantacijose vartojamo vandens 
cheminė analizė atsakymų nepa-
teikė, tačiau išlieka aplinkos taršos 
pesticidais ir sunkiasiais metalais 
galimybė. Nepaneigta ir kiek vėliau 
Indijos mokslininkų iškelta pakitu-
sio sergančiųjų virškinamojo trakto 
mikrobioto hipotezė. 

Mokslinių tyrimų ir  
profilaktikos svarba
Pasauliniu mastu nepasiturinčiose 

šalyse svarbiausi rizikos veiksniai, le-
miantys inkstų ligas, yra viduriavimą 
sukeliančios infekcinės ligos, žmo-

gaus imunodeficito viruso infekcija, 
maliarija, priešlaikinis gimimas ir 
mažas naujagimių kūno svoris. Šios 
priežastys žinomos, todėl įmanoma 
imtis veiksmų, siekiant užkirsti kelią 
ligų atsiradimui, jų progresavimui ir 
sukeliamoms komplikacijoms. Ap-
rašytų nefropatijų atveju moksliškai 
pagrįstų atsakymų dėl susirgimų 
kilmės vis dar trūksta. Išlieka nema-
žai nepatvirtintų ir, tikėtina, viena 
kitą galinčių papildyti hipotezių. 
Konkretiems regionams būdingų 
nefropatijų geografija plati, tačiau 
visos jos turi bendrų bruožų.  Daž-
niausiai serga jauni karšto klimato 
šalyse sunkų fizinį darbą žemės ūky-
je dirbantys vyrai. Tai lėtai progre-
suojantys, ilgą besimptomį periodą 
turintys inkstų  pažeidimai.  Sergan-
tiems nebūdinga iki ligos simptomų 
pasireiškianti hipertenzija ar didelio 
baltymo netekimo sąlygotos edemos 
(ne nefrozinio lygio proteinurija). 
Histologiniai radiniai leidžia teigti, 
kad tai yra lėtinės tubulointerstici-
nės inkstų ligos. Nemažiau svarbus 
sutapimas – aprašytos nefropatijos 
būdingos nepasiturinčioms pasaulio 
šalims, o sergantieji – dažniau-
siai neturtingi, ribotą prieigą prie 
sveikatos apsaugos įstaigų turintys 
asmenys.  Pakankamas pasaulio ben-
druomenės dėmesys bei investicijos į 
tyrimus ir sveikatos apsaugos tinklo 
plėtimą bei paslaugų  prieinamumą 
yra neabejotinai reikalingi žingsniai, 
siekiant išsiaškinti ligų etiologiją, 
rizikos veiksnius ir sumažinti mirčių 
nuo inkstų ligų skaičių. 
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Kūno aukojimas donorystei – kaip tai vyksta?
Doc. Dr. Andrej Suchomlinov, Vilniaus universiteto  
Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra 

Kiekvieno žmogaus gyvenimas kaž-
kada baigiasi. vieni šį pasaulį palieka 
jauni, staigiai ir netikėtai, tuo tarpu 
kiti miršta būdami garbaus amžiaus. 
visais atvejais - tai didžiulė netektis 
žmogaus artimiesiems, tačiau nei tuo 
momentu, nei prieš tai, dažniausiai 
nesusimąstome, kad mirdamas žmo-
gus su savimi išsineša ir brangiausią 
savo materialinį turtą – savo kūną. 

mirusio žmogaus kūnas yra nepakei-
čiamas mokymo objektas dėstant žmo-
gaus anatomiją medicinos studentams. 
jokie, net ir patys geriausi muliažai ar 
šiuolaikiškiausios kompiuterinės prog- 
ramos, negali pakeisti žmogaus kūno, 
jo dalių, organų preparatų apžiūros ir 
savarankiško preparavimo. matydami 
skirtingų žmonių kūnų sandarą medi-
cinos studentai supranta labai svarbų 
dalyką: visi mes esame skirtingi ir tur-
būt visame pasaulyje nėra dvejų visiškai 
vienodų žmonių. Skiriasi organų dydis 
ir jų sandara, kraujagyslių ir nervų išsi-
šakojimų vietos, net kaulų ir raumenų 
išvaizda. Šis supratimas yra gyvybiškai 
svarbus būsimiems gydytojams, ypač 
chirurgams – žinios apie anatominių 
struktūrų skirtumus („variacijas“) yra 
būtinos atliekant net ir paprasčiausias 
(iš pirmo žvilgsnio) procedūras. 

mirusiųjų kūnai tarnauja ir moks-
liniams tikslams. dažniausiai tiriame 
jau minėtas variacijas (anatominių 
struktūrų normos variantus). Panašius 
mokslinius darbus atlieka visi: nuo 
studentų (prižiūrint ir vadovaujant 
universiteto mokslo darbuotojams ir 
dėstytojams) iki patyrusių gydytojų 
ir profesorių. 

Tačiau gauti mirusiojo kūną ty-
rimams ir dėstymui ne taip lengva. 
Per visą sovietmetį iki pat 1998 m. 
lietuvoje medicinos studijoms buvo 
naudojami neatsiimti palaikai. Įsiga-
liojus bioetikos normoms ir pasau-
linei kūnų naudojimo metodikai, o 
vėliau ir Žmogaus palaikų laidojimo 
įstatymui, anatomijos studijoms nau-

dojame tik asmens valios pareiškimu 
dovanotus kūnus. Įstatyme taip pat 
numatyta, kad jei asmuo iki mirties 
nebuvo išreiškęs savo valios ir nebuvo 
pareiškęs draudimo naudoti savo kūną 
ar atskiras jo dalis mokymo tikslais, 
sutikimą naudoti mirusiojo kūną ar jo 
dalis gali duoti ir jo giminės. vilniaus 
universiteto medicinos fakulteto Ana-
tomijos, histologijos ir antropologijos 
katedros (vilniuje) ir lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto Anatomijos 
instituto (Kaune) kūno dovanojimo 
procedūros yra panašios (yra ir skirtu-
mų, bet jie nėra esminiai). nėra jokio 
skirtumo, kuriai iš šių minėtų įstaigų 
kūnas yra aukojamas – ir vilniaus, ir 
Kauno anatomai tarnauja tam pačiam 
tikslui, tais pačiais metodais. 

deja, mūsų visuomenė tėra menkai 
pasiruošusi tokiam žingsniui – lie-
tuvoje kūnų donorystė tik įsibėgėja. 
dar prieš kelerius metus gaudavome 
nuo vieno iki trijų kūnų per metus; 
dabar, gerėjant situacijai, iki dešimt, 
tuo tarpu normaliam mokymo pro-
cesui užtikrinti reikėtų kelis kartus 
daugiau. Šiuo metu vilniaus universi-
teto medicinos fakulteto Anatomijos, 
histologijos ir antropologijos katedros 
dovanojusių kūną studijoms asmenų 
registre tėra keli šimtai asmenų. Pažy-
mėtina, kad katedros registre esantys 

žmonės – inteligentiški, apsišvietę, 
įdomūs, bet taip pat kuklūs, nesava-
naudiški asmenys, nusiteikę kilniam 
tikslui – padėti kokybiškai parengti 
lietuvos medikus.

Savo kūną po mirties dovanoti studi-
joms pasiryžę žmonės turi galimybę iš 
anksto susipažinti su mūsų Anatomijos 
katedra, kūno dovanojimo procedūro-
mis, valios pareiškimo forma, palaikų 
balzamavimu ir tvarkymu po mirties, 
laidojimu ir kt. valios pareiškime žmo-
nės turi galimybę nurodyti, kiek laiko 
kūnas gali būti naudojamas mokymo 
tikslais ir kaip palaikai turėtų būti 
tvarkomi pasibaigus mokymo procesui 
(svarbu paminėti, kad palaikų perve-
žimą, kremavimą, kai kuriais atvejais 
ir laidojimą universitetas organizuoja 
savo lėšomis). Kūnų donorams garan-
tuojamas anonimiškumas; kita vertus, 
apsisprendę asmenys dažnai patys 
neslepia savo tapatybės, ir pageidauja, 
kad jų vardas būtų minimas per mišias 
ar kitaip pagerbtas.

Kilus klausimams arba norint 
susipažinti su kūno dovanojimo 
procedūra išsamiau, maloniai pra-
šome kreiptis į vilniaus universiteto 
medicinos fakulteto Anatomijos, 
histologijos ir antropologijos kated- 
ros docentą Andrej Suchomlinov,  
tel. 861415622. 
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ruošiant tokius patiekalus daugiau 
laiko praleidžiama lauke ir daugiau 
judame. Toks gaminimo būdas itin 
dažnas susirinkus didesnei grupei 
draugų ar šeimos narių, tad kartu 
skatinamas ir bendravimas. 

Kad ant grotelių ar iešmų keptu mais-
tu galėtume ramiai mėgautis nekenk-
dami savo sveikatai, būtina žinoti, kaip 
teisingai ruošti tokį maistą ir ko vengti. 
Tad, apie tai ir bus šis straipsnis. 

Pradėsiu nuo apie ne tokios malo-
nios kepimo ant grotelių pusės. Kaip 
žinia, prieš kepant pirmiausia yra gerai 
iškūrenamos malkos arba anglys. Šių 
medžiagų degimo metu susidaro poli-
cikliniai aromatiniai angliavandeniliai 
(PAA) – vadinamosios kancerogeni-
nės, t.y. skatinančios vėžio atsiradimą 
medžiagos. riebalams nuo kepamo 
maisto lašant į malkas ar anglis, šios 
kenksmingos medžiagos dūmų pa-
vidalu pakyla ir patenka į kepamą 
maistą. Taip pat PAA į maistą patenka 
jį rūkant, kepant orkaitėje ar keptuvėje 
riebaluose aukštoje temperatūroje. 

2018 metais Valstybinė maisto ir 
veterinarijos tarnyba paskelbė, kad 
ištyrus įvairius mėsos ir žuvies gami-
nius, dažniausiai nustatytas normas 
viršijantis PAA kiekis buvo rastas 
šaltai rūkytuose mėsos gaminiuose. 
Prieš keletą mėnesių Kipro (jame itin 
populiarus maisto kepimo ant ugnies 
bei rūkant būdas) mokslininkai 
paskelbė ištyrę 262 rūkytų mėsos ir 
sūrio gaminių bei griliuje keptos mė-
sos pavyzdžius. Iš jų 96 procentuose 

buvo rasta PAA, o 12-oje procentų 
rūkytų gaminių ir 15-oje procentų 
griliuje keptų mėsos gaminių rastas 
leistinas europos sąjungoje nustaty-
tas minėtų medžiagų ribas viršijantis 
kiekis, ypač gaminiuose, turinčiuose 
daugiau riebalų bei keptų ar rūkytų 
ilgesnį laiką.

Kita žalinga medžiaga – heterocikli-
niai aminai (HA), susidarantys visų 
rūšių mėsai bei žuviai liečiantis prie 
karšto paviršiaus (grotelės, iešmas, 
orkaitė, keptuvė). Kuo aukštesnė tem-
peratūra ir kuo ilgesnis kepimo laikas, 
tuo pačiu ir sąlytis su įkaitusiu pavir-
šiumi, tuo daugiau HA susiformuoja. 
Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra 
yra paskelbusi, kad kai kurie HA yra 
galimai kancerogeniški (sukeliantys 
vėžį), kiti HA sustiprina kancerogeninį 
poveikį. Tyrimai rodo, kad vartojantys 
daugiau mėsos, turinčios HA, dažniau 
serga storosios žarnos, prostatos, inks-
tų, stemplės ir skrandžio vėžiu.

Gera žinia ta, kad mokslininkai 
tyrinėja ir atranda įvairius maisto 
ruošimo būdus, sąlygas ar papildomas 
maisto medžiagas, kurių naudojimas 
ženkliai sumažina minėtų PAA ir HA 
ir leidžia ramiai valgyti ant grotelių 
keptus patiekalus. Štai tos gudrybės, 
kurias verta išmokti ir naudoti:
•	Marinavimas rūgščiais produktais 
(citrinos sultys, actas, garstyčios), 
alumi HA susidarymą sumažina net 
iki 92–99 proc. Tuo tarpu saldūs 
marinatai, pvz, su medumi, HA kiekį 
netgi padidina. 

•	Arbatos, ypač baltos ir žalios, mari-
natai taip pat ženkliai sumažina HA 
ir PAA kiekį.
•	Gausūs kai kurių prieskonių kie-
kiai marinuojant HA susidarymą 
sumažina 70–90 proc. Negailėkite 
rozmarinų, bazilikų, čiobrelių, šala-
vijų, raudonėlių, ciberžolių, svogūnų 
ir česnakų ar jų miltelių.
•	Kepamą mėsą, žuvį ar kitą gaminį 
reikia dažnai vartyti. Tam geriau 
naudoti ne šakutę (metalas įkaista), 
bet silikoninę ar kitos nekaistančios 
medžiagos mentelę ar žnyples. 
•	rinktis produktus, turinčius kuo 
mažiau riebalų. Kuo daugiau riebalų 
varvės kepant, tuo daugiau žalingų 
medžiagų pakils ir pateks į maistą. 
•	Nustatyta, kad kepant vištienos 
šlauneles be kaulo ir odelės bei vištie-
nos sparnelius, susidaro mažesnis HA 
kiekis nei kepant vištienos krūtinėlę 
be odelės. 
•	Mėsą pjaustyti kuo mažesniais ga-
balais, kad būtų trumpesnis kepimo 
laikas. 
•	Vietoj metalinių įkaistančių iešmų 
galima naudoti vandenyje išmirkytus 
specialius medinius iešmelius.
•	Niekada nenaudoti nitritų turinčių 
perdirbtų gaminių. Kepkite tik tas 
dešreles ar kitus gaminius, ant kurių 
pakuotės pažymėta, kad jie tinkami 
tokiam kepimo būdui.
•	Nupjaustykite ir išmeskite pajuodu-
sias, apdegusias dalis – jose sveikatai 
žalingų medžiagų kiekis didžiau-
sias.

Vasariški skoniai –  
ką reikia žinoti apie keptą 
maistą ant grotelių
eDITA SAuKAITYTė-BuTVILė, gydytoja dietologė 

Tikriausiai vasaros niekas neįsivaizduoja be maisto  
gaminimo lauke. Šašlykai jau tapę klasikiniu vasaros atributu, 
bet pastaraisiais metais labai populiarėja kepimas griliuje, 
plečiasi kepamų gaminių ir patiekalų asortimentas. 
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•	Jei nėra tiesioginio sąlyčio tarp 
kepamo maisto ir įkaitusio metalinio 
paviršiaus, minėtų medžiagų susidaro 
mažiau. Žuvį ar mėsą suvyniokite į 
foliją.
•	Kepant daržoves ir vaisius šios me-
džiagos nesusidaro, todėl nepamirški-
te jų įtraukti į savo kepimo meniu!
•	Kai kurie antioksidantais gausūs 
vaisiai ir daržovės taip pat slopina 
HA pasisavinimą. Todėl valgyda-
mi ant grotelių keptus patiekalus 
nepamirškite pasirūpinti tinkamais 
garnyrais ir užkandžiais. HA aktyvu-
mą labiausiai slopina vyšnios, slyvos, 
obuoliai, mėlynės, raudonosios 
vynuogės, kivi, arbūzai, špinatai, 

rocikliniai aminai nesusidaro kepant 
daržoves ir vaisius. Todėl raginu iš-
bandyti šiuos skonius. Kepimui tinka 
praktiškai visos daržoves, išskyrus žalias 
lapines daržoves. Kepkite cukinijas, 
baklažanus, paprikas, grybus, svogū-
nus, lengvai apvirtas morkas, vaisius 
(ypač tinka mango, obuoliai, kriaušės). 
Prieš kepant daržoves reiktų supjaustyti 
panašaus dydžio ir storio gabalais, kad 
iškeptų tuo pačiu metu. Jei turite laiko, 
galima porą valandų palaikyti marinate 
iš aliejaus, citrinų sulčių, prieskoninių 
žolelių, česnako, druskos ir pipirų. 
Įvairiais marinatais galima apšlakstyti 
ir ką tik iškeptas daržoves. 

Skanios vasaros!

juodoji ir žalioji arbata bei raudonas 
vynas.
•	elektriniame grilyje minėtų me-
džiagų susidaro dešimtimis kartų ma-
žiau nei kepant ant malkų ar anglių.

Nepamirškite, kad mėsos 
porcija yra 90, daugiausia  
180 gramų. Stenkitės kuo 
dažniau mėsą keisti kitais 
baltymų šaltiniais – žuvimi, 
krevetėmis, įvairiais sūriais, 
sojos gaminiais. Pusę lėkštės 
visuomet turi sudaryti daržovės. 

Kaip minėta aukščiau, policikliniai 
aromatiniai angliavandeniliai ir hete-

Mitybos ir fizinio aktyvumo rekomendacijos vėžio prevencijai 
eDITA SAuKAITYTė-BuTVILė, gydytoja dietologė

Piktybiniai navikai yra antra pagal 
dažnumą mirties priežastis po širdies 
ir kraujagyslių sistemos susirgimų 
įvairiose išsivysčiusiose pasaulio šaly-
se, tame tarpe ir Lietuvoje. Higienos 
instituto duomenimis, Lietuvoje 
2019-iais metais 24 proc. mirusių 
vyrų ir 18,3 proc. mirusių moterų 
mirties priežastis buvo piktybiniai 
navikai. Skaičiuojama, kad maždaug 
18 proc. vėžinių susirgimų kyla dėl 
per didelio kūno svorio, per mažo fi-
zinio aktyvumo, netinkamos mitybos 
ir perteklinio alkoholio vartojimo. 
Todėl, remiantis moksliniais tyrimais 
ir naujausiais duomenimis, kas kelis 
metus yra atnaujinamos ir skelbia-

mos mitybos bei fizinio aktyvumo, 
siekiant išvengti vėžinių susirgimų, 
rekomendacijos. Naujausias mitybos 
ir fizinio aktyvumo rekomendacijas 
vėžio prevencijai šių metų birželio 
mėn. pradžioje paskelbė Amerikos 
vėžio draugija. Dalinamės šių reko-
mendacijų svarbiausiais aspektais.

1. Pasiekti ir išlaikyti normalų 
kūno svorį visą gyvenimą. Suaugu-
siems vengti svorio priaugimo.
•	Antsvoris ar nutukimas didina šių 

vėžio rūšių riziką: krūties vėžio 
moterims po menopauzės, storo-
sios ir tiesiosios žarnos, endome-
triumo, stemplės, inkstų, kepenų, 
kiaušidžių, kasos, skrandžio, 

skydliaukės, dauginės mielomos, 
meningiomos. Taip pat gali didin-
ti ne Hodžkino limfomos, vyrų 
krūties, burnos, gerklės, balso 
stygų, agresyvios prostatos vėžio 
formos riziką. Tyrinėjamas ryšys 
ir su kitomis vėžio formomis.

2. Būti fiziškai aktyviems. 
•	Suaugusiems asmenims rekomen-

duojama vidutinio intensyvumo fi-
zinis aktyvumas 150–300 min/sav. 
arba intensyvus fizinis aktyvumas 
75–150 min/sav. arba atitinka-
ma jų kombinacija, siekiant ne 
mažiau 300 min. bendro fizinio 
aktyvumo per savaitę.

•	Vaikams ir paaugliams ne mažiau 
1 val. vidutinio ar intensyvaus fi-
zinio aktyvumo kiekvieną dieną. 

•	riboti neaktyviai praleidžiamą 
laiką (sėdėjimą, gulėjimą, te-
levizoriaus žiūrėjimą bei kitas 
žiūrėjimą į ekraną apimančias 
laisvalaikio leidimo formas).

Fizinis aktyvumas mažina ne tik sto-
rosios žarnos, krūtų, endometriumo, 
šlapimo pūslės, stemplės, skrandžio 
ir kitų lokalizacijų vėžio riziką, bet 
ir padeda mažinti svorį ar išvengti jo 
didėjimo, mažina širdies ligų, padidė-
jusio kraujo spaudimo, diabeto ir os-
teoporozės riziką, o jau sergant šiomis 
ligomis, pagerina jų kontrolę. 
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Vidutinio intensyvumo fizinio 
aktyvumo pavyzdžiai: ėjimas, šokiai, 
važiavimas riedučiais ar dviračiais, 
jojimas, joga, badmintonas, tenisas, 
slidinėjimas nuo kalno, tinklinis, 
vejos pjovimas, sodo darbai.

Didelio intensyvumo fizinio akty-
vumo pavyzdžiai: bėgiojimas, greitas 
važiavimas dviračiu, aerobiniai šokiai, 
kovos menai, plaukimas, intensyvios 
treniruotės su svoriais, krepšinis, 
futbolas, ledo ritulys, lygumų sli-
dinėjimas, kasimo darbai, sunkus 
fizinis darbas (pvz. miško darbai, 
ugniagesiai).

3. Visais gyvenimo tarpsniais 
maitintis subalansuotai, laikantis 
sveikos mitybos principų.
•	Sveikatai palankus maistas:
• Maisto produktai, gausūs mais-

tinėmis medžiagomis, pade-
dančiomis pasiekti ir išlaikytą 
sveiką kūno svorį.

• Daržovių įvairovė – tamsiai 
žalios spalvos lapinės daržovės, 
raudonos ir oranžinių spalvų, 
kopūstinės, daug skaidulų tu-
rinčios ankštinės (įvairios pu-
pelės, žirniai, lęšiai, avinžirniai), 
svogūnai, česnakai ir kitos ne-
krakmolingos daržovės. reko-
menduojama kasdien suvalgyti 
bent 2,5–3 stiklines daržovių ir 
1,5–2 stiklines vaisių.

• Vaisiai, rinktis įvairių spalvų.
• Viso grūdo kruopos. 

•	Sveikatai nepalankus maistas, ku-
rio reikia atsisakyti arba riboti:
• raudona ir perdirbta mėsa. 

raudonai mėsai priskiriama 
jautiena, veršiena, kiauliena, 
aviena ir ėriena, arkliena, ož-
kiena. Paukštiena nepriskiriama 
raudonos mėsos kategorijai, 
tačiau jei ji perdirbta (rūkyta, 
sūdyta, dešrų ar kumpių pavi-
dalu), tuomet taip pat tampa ta, 
kurios reikia vengti/riboti.

• cukrumi saldinti gėrimai.
• Stipriai perdirbti maisto produk-

tai ir rafinuoti miltų gaminiai.
•	Kiti, su mažesne vėžio rizika su-

siję, mitybos aspektai: 
• naudoti mononesočius ir/ar poli-

nesočiuosius riebalus (alyvuogių 
aliejus, avokadai, riebi žuvis)

• vengti kalorijų pertekliaus, so-
čiųjų ir transriebalų, pridėtinio 
cukraus

• vartojant gyvulinės kilmės pro-
duktus rinktis pieno produktus, 
žuvį, paukštieną. 

Apibendrinant, vėžio prevencijai 
tinkamiausias toks mitybos modelis, 
kai didžioji dalis suvalgomo maisto 
yra augalinės kilmės (nekrakmolingos 
daržovės, vaisiai, viso grūdo kruopos, 
ankštiniai, riešutai ir sėklos), valgomi 
sveikatai palankūs baltymų turintys 
produktai (daugiau ankštinių, taip 
pat žuvis, paukštiena, kuo mažiau 
perdirbtos ir raudonos mėsos), naudo-

jami mono – ir polinesotieji riebalai. 
Vengiama pridėtinio cukraus, sočiųjų 
ir transriebalų, perteklinių kalorijų. 

4. rekomenduojama nevartoti al-
koholio, nes tai susiję bent su septynių 
lokalizacijų navikiniais susirgimais, ši 
rizika dar labiau didėja, jei kartu su 
alkoholio vartojimu asmuo ir rūko. 
Jei alkoholis vartojamas, jo kiekis turi 
neviršyti vieną standartinį vienetą per 
parą moterims ir du standartinius 
vienetus (SV) vyrams. 

Standartinių alkoholio vienetų 
kiekiai įvairiuose alkoholiniuose gė-
rimuose: 500 ml butelis ar bokalas  
3–4 proc. stiprumo alaus ar sidro –  
turi 2 SV., 500 ml 5 ir daugiau proc.  
alaus ar sidro – 3 SV., 150 ml  
12,5 proc. vyno taurė – 3 SV., 175 ml 
taurė – 2 SV, 25 ml 40 proc. spirituo-
to alkoholinio gėrimo – 1 SV. 

Papildų naudojimo teigiama įtaka 
vėžio prevencijai neįrodyta, todėl jie 
(išskyrus vitaminą D dėl plačiai papli-
tusio jo trūkumo) nerekomenduoja-
mi. Skatinamas visų reikiamų maisti-
nių medžiagų gavimas su visaverčiu 
maistu. Papildai gali būti skiriami 
esant maistinių medžiagų įsisavinimą 
virškinamajame trakte trikdančioms 
ligoms, negalint užtikrinti visavertės 
mitybos ar maistinių medžiagų pakan-
kamo gavimo su maistu. Jei vitaminai 
naudojami papildomai, rinktis tokius, 
kurie neviršija 100 proc. rekomen-
duojamos paros normos.
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TeiSinė inforMacija

Valdžia giriasi mažėjančiomis 
vaistų kainomis. Tačiau 
asmenims, patyrusiems 
organo transplantaciją, 
vaistams priemokos didėja 
kiekvieną ketvirtį.

Vyriausybė pritarė Sveikatos ap-
saugos ministerijos siūlymui, kad 
nuo 2020-07-01 kompensuojamų 

vaistų priemokos dengiamos šiems 
asmenims:
• nepriklausomai nuo pajamų, tik 

vyresniems nei 75 metai,
• neįgaliesiems (55 proc. ir mažesnis 

darbingumo lygis, arba specialiųjų 
poreikių lygis), kurių mėnesio 
pajamos mažesnės nei 95 proc. pra-
ėjusių metų minimalių vartojimo 
poreikių dydis, tai yra 238,45 eur.

Lietuvos vaistinių asociacija įspėja, 
kad gali kilti sunkumų vaistinėse 
minėtiems asmenims įsigyjant vaistų, 
nes užtruko informacinių technolo-
gijų sprendimų diegimas ir vaistinių 
nepasiekia informacija, ar pacientui 
priklauso priemokos kompensacija, 
todėl jos negalės vaistų išduoti ne-
mokamai.

Mažas pajamas gaunantiems ir vyresniems  
nei 75 metai senjorams – nemokami vaistai
Lrt.lt informacija

Pakeisti neįgalių asmenų automobilių statymo 
kortelės kriterijai
Nuo gegužės 4 d., pakeisti neįgalių 

asmenų automobilių (NAK) statymo 
kortelės išdavimo kriterijai.

Pakeitimai padaryti tam, kad NAK 
būtų išduodamos kuo didesnei tiksli-
nei asmenų grupei, turinčiai mobilu-
mo (judėjimo) sunkumų.

Nuo š. m. gegužės 4 d. NAK bus 
išduodama:
• darbingo amžiaus asmenims, ku-

riems nustatytas 0–25 procentų 
darbingumo lygis;

• darbingo amžiaus asmenims, ku-
riems nustatytas 30–55 procentų 
darbingumo lygis ir kuriems sun-
ku naudotis viešuoju ir privačiu 
transportu (asmens veiklos ir 
gebėjimo dalyvauti klausimyne 
tai įvertinta 3–4 balais), ir kurie 
patys vairuoja lengvuosius auto-
mobilius;

• senatvės pensijos amžių suka-
kusiems asmenims, kuriems 
iki senatvės pensijos amžiaus 
buvo nustatytas 30 procentų 
darbingumo lygis ir kurie patys 
vairuoja lengvuosius automobi-
lius;

• senatvės pensijos amžių sukakusiems 
asmenims, kuriems yra nustatytas 
didelių specialiųjų poreikių lygis;

• senatvės pensijos amžių sukaku-
siems asmenims, kuriems nustaty-
tas specialusis nuolatinės priežiūros 
(pagalbos) poreikis ir kuriems sunku 
naudotis viešuoju ir privačiu trans-
portu (asmens veiklos ir gebėjimo 
dalyvauti klausimyne tai įvertinta 
3–4 balais), ir kurie patys vairuoja 
lengvuosius automobilius;

• asmenims iki 18 metų, kuriems nu-
statytas sunkus neįgalumo lygis arba 

specialusis nuolatinės pirmo lygio 
priežiūros (pagalbos) poreikis;

• asmenims, kuriems nustatytas speci-
alusis lengvojo automobilio įsigijimo 
ir jo techninio pritaikymo išlaidų 
kompensacijos poreikis ir kurie patys 
vairuoja lengvuosius automobilius;

• asmenims, kuriems iki 2019 m. 
sausio 1 d. buvo nustatytas spe-
cialusis nuolatinės priežiūros (pa-
galbos) poreikis arba specialusis 
transporto išlaidų kompensacijos 
poreikis ir kurie patys vairuoja 
lengvuosius automobilius.



10 NefroINfo

Asmeniui nustačius neįgalumą, 
darbingumo lygį ar specialiuosius 
poreikius, dažnas ieško informaci-
jos apie tai, kokią valstybės pagalbą 
ir garantijas  galima gauti, domisi 
konkrečiomis pagalbos gavimo są-
lygomis, domisi, kur kreiptis. Nors  
Seimo, ministerijų ar įstaigų priimti 
teisės aktai yra skelbiami viešai, ši 
informacija yra pateikiama skirtin-
gais būdais, skirtingose interneto 
svetainėse, o tai labai apsunkina 
informacijos konkrečios negalios 
atveju paiešką.

 „Manogarantijos.lt  platforma yra 
vieta, kur pateikiama koncentruota 
nukreipianti informacija apie kone 
visas garantijas bei pagalbą negalią 
turintiems asmenims ar jiems pade-
dantiems asmenims. Šioje svetainėje 
pateikta lengvai suprantama užklau-
sos forma, kur galima suvesti indivi-
dualius negalios požymius ir pagal 
tai gauti konkrečiu atveju aktualią 
informaciją. Taip pat pateikiamas 
sistemoje vartojamų sąvokų paaiš-
kinimas, neįgaliesiems garantijas 
reguliuojančių teisės aktų sąrašas, 
sričių, kuriose yra numatytos garan-
tijos, sąrašas. Svarbu ir tai, kad  ši 
informacijos sistema nuolat stebima 
ir atnaujinama“, – sako neįgaliųjų 
reikalų departamento prie SADM 
direktoriaus pavaduotoja Jolanta 
Šliužienė.

Be nuorodų apie garantijas, infor-
maciją galima gauti pokalbio svetai-
nėje forma, elektroniniu paštu, veikia 
telefono linija, kura paskambinus  in-
formacija apie garantijas bus suteikta 
labai operatyviai ir aiškiai.

Atkreipiame dėmesį, kad sistemoje 
teikiama tik nukreipianti ir  bendro 
pobūdžio informacija. Infomacinė 
sistema neskirta teikti siūlymus dėl 

teisės aktų tobulinimo, nebus atlieka-
mas socialines garantijas teikiančių, 
vykdančių įstaigų veiksmų, spren-
dimų teisėtumo vertinimas. Infor-
maciją teikiantys darbuotojai neturi 
įgaliojimų konkrečiose individualiose 
situacijose konstatuoti teisės aktų 
pažeidimų, ar priešingai konstatuoti, 
jog tokių nėra. Informacijos sistema 
yra tik pagalbinė priemonė orientuo-
tis teisės aktų ,,labirinte,, ir tai nėra 
oficialus teisės aktų skelbimo portalas. 
Manogarantijos.lt platforma skirta 
visiems, kurie domisi valstybės tei-
kiama pagalba negalią turintiems 
žmonėms, tiek politikams, tiek 
studentams, kurie dažnai teiraujasi 
būtent apie neįgaliesiems skirtas 
garantijas.

Žinoma, ši informacijos sistema bus 
tobulinama ir plečiama įtraukiant ir 
sisteminant vis daugiau institucijų 
priimtų teisės aktų,susijusių su ne-

galia, įskaitant savivaldybių priimtus 
sprendimus.

Svetainė pritaikyta ir suvokimo 
sunkumų turintiems asmenims: teks-
tas pateikiamas padidintu raidžių šrif-
tu, svetainės dizainas ,,neapkrautas“ 
nereikalinga informacija, paprasta ir 
intuityviai lengvai suprantama infor-
macijos paieškos sistema.

Šio informacijos paieškos įran-
kio sukūrimas ir išlaikymas fi-
nansuojamas pagal Nacionalinės 
neįgaliųjų socialinės integracijos  
2013–2020 metų programos įgyven-
dinimo 2019 metų ir vėlesnių metų 
veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministro 2018 m. rugsėjo 27 d. 
įsakymu Nr. A1-521, priemonę  4.2.3 
„sukurti informacinę pagalbos neįga-
liesiems koordinavimo sistemą“. 

https://www.manogarantijos.ll

Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu 
sukurta informacinė pagalbos neįgaliesiems 
koordinavimo platforma Manogarantijos.lt
Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM informacija
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Renginiai

Artėjant Tėvo dienai, šios progos 
išvakarėse Lietuvos Respublikos Pre-
zidentas Gitanas Nausėda su žmona 
Diana Nausėdiene Prezidentūroje 
surengė tėvų pagerbimo ceremoniją 
ir įteikė jiems padėkas už atsakingą 
ir pozityvią tėvystę.

„Reiškiu labai nuoširdžią pagarbą 
Jums – žmonėms, konkrečiu pavyzdžiu 
įrodžiusiems tikrąją tėvystės vertę“, – 
savo kalboje sakė šalies vadovas, dėko-
damas susirinkusiems už sąmoningai 
prisiimtą atsakomybę už šeimą, inici-
atyvumą globos ir įvaikinimo srityje, 
aktyvų dalijimąsi tėvystės gebėjimais 
ir gerą pavyzdį bendruomenei.

Pasak šalies vadovo, deja, Tėvo 
dieną pasitinkame su mažesnėmis 
galimybėmis, nors atsidavusių šei-
mai tėvų turime ne mažiau. „Todėl 
vakar Seimui pateikėme įstatymo 
pataisas siekdami, kad į valstybinius 
apdovanojimus galėtų pretenduoti 
ir tėvai, ir globėjai. Kaip sakoma 
Biblijoje – gerbk savo tėvą ir motiną. 
Ir tai yra be galo teisinga“, – kalbėjo 
Prezidentas, pabrėžęs, kad turime 
rodyti deramą valstybės ir visuomenės 
dėmesį bei pagarbą tiek motinos, 
tiek tėvo vaidmens svarbai šeimoje 
bei bendruomenėje, taip pat globėjų 
ir rūpintojų reikšmingam indėliui 
kuriant žmogaus gerovę. 

Norime pasidžiaugti, jog vienas iš 
kandidatų šiai padėkai ir Lietuvos  
Asociacijos „Gyvastis“ narys Arūnas 
Steponaitis – užauginęs dukrą ir dabar 
atstojantis tėtį dviems sūnums. Pats 
Arūnas apdovanojimų įteikimuose 
nedalyvavo, tačiau Asociacijos buvo no-
minuotas ir pasiūlytas kaip tėčių tėtis. 

Arūnui kaip daugiametė diabeto 
pasekmė dar 2004 metais atsisakė 
inkstai, todėl prasidėjo varginančios 
dializės, kurios truko net 9 metus. 
Vyras buvo išsiskyręs su žmona, o ir 
dukra gyveno ne su juo, tačiau praleis-
damas hemodializėje tris dienas per 

savaitę, po keturias valandas, Arūnas 
nuolat galvojo apie dukrą. Ir likimas 
sudėliojo taip, kad šešerių metukų du-
krytė pas savo tėtį liko visam laikui. 

Arūnas, gyvendamas kartu su sese-
rimi, mamai priklausančiame dviejų 
kambarių bute, vienas augino dukrą. 
Savo mylimai dukrytei reikėjo būti ne 
tik tėčiu, bet ir atstoti mamą, apglėbti 
meile ir dėmesiu, rūpintis, kad nieko 
netrūktų. Buvo visko – ir sveikatos 
problemų, ir finansinių nesklandumų. 
Išgyventi teko tik iš neįgalumo pensi-
jos ir Simai skiriamos paramos. Arūnui 
padėjo ir Šiaulių inkstų ligomis sergan-
čiųjų draugijos „Atgaja“ nariai, kurie 
mažąją paglobodavo, kol tėčiui buvo 
atliekamos hemodializės procedūros. 
Ji, kartu su draugijos menų būrelio 
nariais, išmoko įvairios dekupažo tech-
nikos, susipažino su keramika ir daile. 
Be Simos ir jos tėčio neapsieidavo ir 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ organi-
zuojamos stovyklos, organų donorystę 
propaguojantys renginiai. 

2013 metais Arūnas sulaukė inks-
to transplantacijos, tačiau klastinga 
liga – diabetas – skaudžiai kirto dar 
kartą... 2015 metais prasidėjus audi-
nių nekrozei teko iki kelio pašalinti 
koją. Arūnas, iki tol labai mėgęs 
keliones ir išvykas, skaudžiai pergy-
veno šią netektį, tačiau dukros dėka 
jam pavyko atsistoti ant kojų. 

Dukra užaugo, išvyko gyventi į 
Didžiąją Britaniją, dabar dirba spaus-
tuvėje, reklamos srityje, tačiau ryšys 
tarp tėčio ir dukros ypatingai stiprus –  
2020 m. sausio mėnesį Arūnas viešėjo 
pas dukrą net pusantro mėnesio, po 
to jie kartu grįžo į Lietuvą ir Sima 
organizavo tėčiui jo gimtadienio 
šventę. Nors juos skiria atstumas, bet 
telefonu jie kalbasi kasdien. 

Prieš penkerius metus Arūnas nepa-
būgo įsileisti į savo gyvenimą ir širdį 
savo mylimosios Dianos ir jos vaikų, 
kurių vyresniajam buvo 15 metų, o 
jaunėliui, su negalia, 12 metų. Vai-
kams Arūnas atstojo tėtį. Ir iki šiol 
Arūnas yra TĖTIS ne tik dukros, bet 
ir dviejų sūnų.

Pasak, valstybės vadovo, šiandien 
tėvystė nereiškia – būti šalia. Tėvystė 
reiškia – būti kartu. „Tėtis turi da-
lytis džiaugsmais, vargais, viltimis, 
perspektyvomis, nes tik tai, mano 
įsitikinimu, yra tikra šeima“, – kalbė-
jo šalies vadovas. Prezidento teigimu, 
tėvystė reiškia gilų ryšį ir nebūtinai tik 
su biologiniu keliu atėjusiais vaikais.

Padėkos buvo skirtos 18-ai tėvų. 
Pagerbti Gausių šeimų asociacijos 
rekomenduoti daugiavaikiai tėvai, 
Lietuvos šeimos centro nominuoti 
savanoriaujantys savo parapijose ir 
aktyviai į šeimų ugdymo, stiprinimo 
ir palaikymo veiklas įsitraukę tėvai.

Tėvo dienos proga Prezidentas įteikė padėkas Lietuvos tėčiams 
Lietuvos Respublikos Prezidentūros ir Lietuvos Asociacijos „Gyvastis“ parengta informacija
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Šių metų balandžio 8 d. Lr svei-
katos apsaugos ministro įsakymu  
Nr.V-764 764 „Dėl Organų dono-
rystės skatinimo ir organizavimo 
stebėsenos tarybos ir jos nuostatų 
patvirtinimo“ buvo sudaryta Organų 
donorystės skatinimo ir organizavimo 
stebėsenos taryba (toliau –Taryba). 

Sveikatos apsaugos ministerija, 
atsižvelgusi į 2019-10-25 ministro 
įsakymu Nr. V-1215 sudarytos darbo 
grupės „Dėl darbo grupės organų 

donorystei skatinti sudarymo“ specia-
listų svarstytą informaciją ir pateiktus 
siūlymus dėl donorystės organizavimo 
tobulinimo, parengė Koordinavimo 
tvarkos aprašo projektą su siūlomus 
kokybės rodiklius.

Sudalyvavusi keliuose posėdžiuose 
noriu pasidalinti, kaip negailėdami 
laiko, nestokodami užsidegimo ir to 
begalinio atsidavimo savo profesijai 
Tomas Tamošuitis, Mindaugui Šerpy-
tis vardan kilnios idėjos teikia pasiūly-

mus, generuoja idėjas, kad donorystė 
Lietuvoje būtų viena iš lyderiaujančių 
europoje. Dažnai posėdžio metu 
girdžiu, kad „siekiame maksimumo“. 
Tad mielieji mūsų bendruomenės 
nariai – galite būti ramūs, kol tokie 
donorystės ambasadoriai kaip gydy-
tojai Tomas ir Mindaugas kuria ir 
generuoja mintis, mes saugūs dėl savo 
ateities. Tik nepamirškime sutikę pa-
sakyti ačiū, nuoširdžiai padėkoti, nes 
patikėkite, jų darbas išties sunkus.

2020 m. sausio 8 d., Sveikatos 
apsaugos ministro įsakymu buvau 
patvirtintas Pacientų sveikatai pa-
darytos žalos nustatymo komisijos 
nariu, į kurią buvau deleguotas 
asociacijos „Gyvastis“. Nuo ma-
žumės dėl sveikatos dažnai lanky-
davausi pas gydytojus, mėnesius 
praleisdavau ligoninėse, todėl man 
labai gerai pažįstama medicina 
iš paciento pusės. Ko gero, ilgos 
dienos ligoninėje ir žinojimas apie 
savo sveikatos sutrikimus, žaidimai 
su medicininėmis priemonėmis, o 
taip pat ir pasyvus žinių sėmimą-
sis, pasąmonėje suformavo svajo- 
nę – tapti gydytoju. Būtent dėl to,  
2011 metais, po šešerių metų be galo 
sunkių studijų, rankose laikiau me-
dicinos magistro diplomą. Vis dėlto, 
ilgainiui supratau, jog dėl tam tikrų 
asmeninių aplinkybių negaliu dirbti 
gydytoju ir teko iš esmės pakeisti 
savo kryptį.

2019 metų pabaigoje, gavęs pa-
siūlymą tapti Pacientų sveikatai 
padarytos žalos nustatymo komisijos 
nariu, net nedvejodamas sutikau, 

nes supratau, kad daugelį metų 
buvęs abejose barikadų pusėse labai 
gerai suvokiu pacientų, gydytojų 
ir kito medicinos personalo lūkes-
čius, problemas, požiūrį į jas, taigi 
nusprendžiau, kad komisijoje labai 
gerai galėsiu suprasti, kas yra klaida 
medicinoje, kas yra komplikacija ir 
kas yra perdėti pacientų lūkesčiai ar 
nusivylimai.

Trumpai pasakojant apie pačią 
komisiją, ją sudaro pirmininkas, 
pirmininko pavaduotojas ir penki 
nariai. Savo darbo metu komisijoje 
teko nagrinėti įvairaus pobūdžio 
pacientų pareiškimus ir priimti 
sprendimus. Posėdžio metu yra 
nagrinėjami pacientų pareiškimai ir 
su jais pateikti medicininiai doku-
mentai, gydymo įstaigų atsakymai, 
bei kiti šalių pateikti dokumentai. 
Jei pacientas pageidauja dalyvauti, 
gali atvykti į posėdį. Taip pat, pasi-
taiko atveju, kai pacientą atstovauja 
įstatyminis atstovas ar advokatas. 
Iš gydymo įstaigos, kurioje teiktos 
skundžiamos paslaugos, taip pat 
dalyvauja atstovai ir kartais gydy-

tojai, dėl kurių galimai neteisėtų 
veiksmų skundžiasi pacientas. Iš-
nagrinėjus dokumentus ir leidus 
pasisakyti abiems šalims komisija 
slaptai balsuoja ir priima sprendimą 
ar atlygintina žala paciento sveikatai 
teikiant sveikatos priežiūros paslau-
gas konkrečioje sveikatos priežiūros 
įstaigoje konkrečiu laikotarpiu buvo 
atlygintina žala paciento sveikatai 
buvo padaryta ar ne. Žinoma, jei 
pacientas nėra patenkintas Pa-
cientų sveikatai padarytos žalos 
nustatymo komisijos sprendimu, 
gali jį apskųsti teismui. Vis dėlto, 
norėčiau patikslinti skaitytojus, kad 
komisijoje dirba labai kompeten-
tingi ir labai didelę patirtį turintys 
žmonės - teisininkai, gydytojai, 
pacientų atstovai. Taip pat, noriu 
pažymėti, kad komisija yra abso-
liučiai nešališka ir visus sprendimus 
priima tik tokiu atveju, kai nelieka 
jokių klausimų ar abejonių, o jeigu 
yra bent menkiausia tikimybė, kad 
narys bent teoriškai galėtų būti 
šališkas priimdamas sprendimą –  
visais atvejais nusišalina. 

Sukurta Organų donorystės skatinimo ir  
organizavimo stebėsenos taryba 
IrMA JuODIeNė, Lietuvos Asociacijos „Gyvastis“ tarybos narė 

Pacientų sveikatai padaros žalos nustatymo komisija –  
kaip dirba ir kada reikėtų į ją kreiptis 
MArTYNAS D., Lietuvos Asociacijos „Gyvastis“ narys 
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Dabar atliktų transplantacijų skaičius 
viršija penkis šimtus, jos nenutrūko 
net ir cOVID-19 pandemijos metu. 
Kauno klinikų generalinis direktorius 
prof. habil. dr. renaldas Jurkevičius, 
sveikindamas transplantacijas koordi-
nuojančius ir atliekančius specialistus, 
džiaugėsi pasiektais rezultatais. 

„Nueitas gražus kelias, sukaupta 
neįkainojama patirtis, reikalinga 
visiems Lietuvos pacientams. Inkstų 
transplantacijos paskatino vystytis 
daugybę su tuo susijusių specialybių, 
naujus metodus įdiegė ir kitos pro-
filinės klinikos. Nors ši pandemija 
pakeitė kiekvieno iš mūsų gyvenimą, 
džiugu, jog ji nesustabdė transplanta-
cijų Kauno klinikose. Tai – profesio-
nalios komandos darbo rezultatas“.

Nefrologijos klinikos vadovė  
prof. Inga Arūnė Bumblytė pasakoja, 
kad inkstų transplantacijų pradžia 
nebuvo lengva: „Nuo techninių ga-
limybių iki personalo kvalifikacijos 
tobulinimo – viską darėme nuo nulio. 
užsienio ekspertams 1996 metais 
apsilankius Kauno klinikose, tik pra-
dėjome svarstyti apie organų trans-

plantacijų galimybes, organizacinius ir 
kvalifikacinius klausimus“. Tuometinis 
Nefrologijos klinikos vadovas ir inkstų 
transplantacijos pradininkas Kaune 
prof. Vytautas Kuzminskis prisimena, 
kad idėja atlikti šias operacijas Kaune 
atrodė neįgyvendinama, tačiau kruopš-
taus darbo ir personalo atsidavimo dėka 
inkstų transplantacijos tapo realybe.

 „Pirmąją sėkmingą inksto trans-
plantaciją 2000 metų gegužės 5 die- 
ną atliko prof. rytis rimdeika ir  
dr. Vygandas Kaikaris. Ar buvo sunku? 
Taip. Ar verta? Neabejotinai!“, – pra-
džią prisimena prof. V. Kuzminskis. 
Pirmoji ir vienintelė tuometinė trans-
plantacijos koordinatorė ligoninėje, o 
dabar Detoksikacijos skyriaus vadovė 
prof. edita Žiginskienė sako, kad per 
visą 20-ties metų inkstų transplanta-
cijos istoriją nepasikeitė tik vienas –  
svarbiausiu išliko žmogus.

„Transplantacijų procese – nuo pa-
siruošimo jai iki paciento perkėlimo į 
specialią palatą po operacijos – visa ko-
manda dirba kaip vienas, jog užtikrin-
tume maksimalų saugumą pacientui. 
Jis šios galimybės ir dienos, kuri dažnai 

prilyginama antram gimtadieniui, kar-
tais laukia metus ar ilgiau. Neturime 
kito pasirinkimo, kaip tik padaryti 
viską, kad išgelbėtume žmogaus gyvy-
bę“, – sako prof. e. Žiginskienė. 

Sukaupę reikiamą patirtį ir nuolatos 
tobulinantys savo profesines žinias, 
visa Kauno klinikų daugiadalykė ko-
manda, besirūpinanti transplantacijų 
procesu, nesustojo ir cOVID-19 pan-
demijos metu. Laikydamiesi tarptau-
tinių rekomendacijų ir bendraudami 
su užsienio kolegomis Kauno klini-
kose karantino metu atliko 11 inksto 
transplantacijų. Šiuo metu Kauno 
klinikose inkstų transplantacijų sėkmę 
užtikrina gydytojai nefrologai, urolo-
gijos klinikos vadovas prof. Mindaugas 
Jievaltas ir jo komanda, transplantacijų 
koordinatoriai, šiuolaikines Labora-
torinės medicinos klinikos galimybes 
išnaudojantys specialistai, atliekantys 
imunologinius tyrimus, ir daugybę 
įvairių sričių medikų. Kauno klinikose  
2014 metais pradėtos transplantacijos 
iš gyvo donoro. Po metų atlikta pirmo-
ji Lietuvoje inksto transplantacija paci-
entui po kepenų transplantacijos.

Daugiau naudingos informacijos 
galite rasti internetinėje paieškoje 
Google suvedę: Pacientų sveikatai 
padarytos žalos nustatymo komisija. 

Pabaigai, noriu padėkoti gydytojams 
visų pirma už tai, kad pasirinko tokį 
nelengvą kelią ir nepaisant kasdienio 
streso sugeba vykdyti savo pareigą ir 
padėti sergantiesiems. Taip pat, kviečiu 

visus skaitytojus suprasti, kad ne vien 
gydytojai turi pareigas, bet ir pacientai 
turi rūpintis savo sveikata, klausyti 
gydytojų nurodymų ar rekomendacijų. 
reikėtų suprasti, jog gydytojai yra irgi 
žmonės ir jeigu jums atvykus vidurnak-
tį pasitinka gydytojas, kurio veide nėra 
šypsenos, nusišypsokite pirmiausia 
Jūs jam, kad ir kaip skaudėtų ar būtų 

sunku. Supraskime juos ir bendradar-
biaukime su jais savo sveikatos labui! 

Taip pat, jei susilaužėte ranką ar 
įsipjovėte, o gal susirgote nepagy-
doma liga ir manote, kad gydymas 
netinkamas, nepulkite rašyti skundų 
ir supraskite – gydytojas jūsų nesu-
sargdino, o atvirkščiai – kaip įmano-
ma labiau stengėsi padėti.

Kauno klinikose prieš 20 metų atlikta pirmoji inksto transplantacija 
Lrytas.lt informacija  
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Nors šalyje karantinas jau yra 
atšauktas, Lietuvos ir tarptautinės 
organizacijos ragina neprarasti 
budrumo. Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto studentai 
kartu su dėstytojomis parengė 
patarimų rinkinį žmonėms, 
sergantiems lėtinėmis ligomis. 
Informacinėje medžiagoje 
dalinamasi įžvalgomis, kaip šiai 
visuomenės grupei tinkamai 
pasirūpinti savimi koronaviruso 
akivaizdoje.

Dvidešimt aštuoni Vilniaus universiteto Medici-
nos fakulteto studentai ir jų dėstytojos doc. dr. Lina 
Zabulienė ir dr. Sonata Varvuolytė, kartu su gydyto-
jomis specialistėmis edita Saukaityte Butvile, dr. egle 
Terteliene ir Juste Latauskiene, karantino metu parengė 
informacinę medžiagą žmonėms, sergantiems lėtinėmis 
ligomis. Savanoriai nusprendė šia informacija pasidalinti 
ir su visuomene. 

Koronavirusas ir lėtinės inkstų ligos
Labai svarbu, kad ligos kontrolė ir bendra sveikatos 

būklė būtų gera, taip sumažėja ligos paūmėjimo tikimybė 
ir poreikis vykti į gydymo įstaigą, tad ir tikimybė susitikti 
sergantį cOVID 19 infekcija. 
• Vartokite visus paskirtus vaistus tinkamu laiku ir būdu 

kasdien, kaip nurodė gydytojas. Tęskite imunosupres-
inius vaistus, prednizoloną ar kitus vaistus, būtinai 
likite namuose. Jei įtariate užsikrėtęs cOVID-19 
infekcija – skubiai aptarkite tai su gydytoju nefrologu, 
kuris sprendžia, kaip keisti vaistų dozę priklausomai 
nuo Jūsų būklės.

• Vartokite kuo mažiau nesteroidinių priešuždegiminių 
vaistų. 

• Jei bus patogiau, surūšiuokite vaistus pagal vartojimo 
laiką ir sudėkite į vaistų dėžutę, pildykite vaistų dienyną, 
vaistus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

• Jei atliekama hemodializė – jos praleisti negalima, būtina 
suderinti laiką su savo dializės centru.

Sergantiems lėtinėmis ligomis –  
specialistų parengtas patarimų rinkinys
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacija

• Kilus klausimų ar pasibaigus vaistų receptams susisiekite 
su savo gydytoju, kuris nuotoliniu būdu išrašys elektron-
inius receptus, atsakys į klausimus. 

• Svarbu būti pasiskiepijus nuo gripo ir pneumokokinės 
infekcijos planine tvarka.

Tinkamai ligos kontrolei svarbu stebėti/matuoti 
ir registruoti: 

• Arterinį kraujospūdį (AKS) ir širdies susitraukimų dažnį 
(ŠSD) iki 2-3 kartų per dieną tuo pačiu metu, jei turite 
arterinę hipertenziją ir aptarti rezultatus su gydytoju. 

• Simptomus (galvos svaigimą ar skausmą, veido ir kojų 
tinimą, širdiplaką, skausmą ar spaudimą krūtinėje, 
dusulį, nuovargį, šlapimo kiekį ir savybes) ir fizinio 
krūvio toleravimą ir aptarti juos su gydytoju. 

• Kūno svorį: svertis ryte, tuo pačiu metu, tomis pačiomis 
svarstyklėmis, nevalgius ir negėrus, pasišlapinus ir(ar) 
pasituštinus, dėvint lengvus drabužius nors 1 kartą per 
savaitę, jei gydytojas nenurodė kitaip.

Venkite būklę bloginančių veiksnių: 
• sąnarių traumų 
• antsvorio ir netinkamos mitybos 
• infekcinių ligų, peršalimo 
• rūkymo, alkoholio vartojimo 
• stresinių situacijų ir pervargimo
• didelio fizinio krūvio, ypač pasikartojančių judesių. 

Būkite sveiki saugokite save ir kitus!
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ačiū, kad MuMS rašoTe

Pandemijos metu Vilniaus skyriaus nariai 
aprūpinti asmens apsaugos priemonėmis
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Vilniaus skyriaus parengta informacija 

Tokiu sudėtingu laikotarpiu ypatingai reikalingos as-
mens apsaugos priemonės: medicininės kaukės, respira-
toriai, skydeliai bei dezinfekcinis skystis. Tačiau tuo metu 
šių priemonių įsigyti nebuvo galimybės. 

2020 metų kovo mėnesį daugelis europos ir kitų pa-
saulio žemynų šalių paskelbė karantiną dėl cOVID-19 
pandeminio viruso. Žiniasklaida kasdien rodė vis didėjan-
čius susirgusiųjų nežinoma infekcija skaičius. Nei vaistų, 
nei skiepų nuo šios ligos nebuvo ir vis dar nėra. Gydymo 
patirties taip pat nebuvo. Daugelis pajuto nerimą, ypa-
tingai žmonės po organų transplantacijos, vartojantys 
imunosupresiją, suprato, kad atsidūrė itin didelėje rizikos 
grupėje. 

Šalyje paskelbus karantiną, rekomenduojama kuo rečiau 
išeiti iš namų, nesilankyti, kur yra kitų žmonių - ypatingai 
turi saugotis rizikos grupės žmonės. Vis dėlto, nežiūrint 
didelės rizikos, dializuojami, net ir karantino metu, turi 
vykti į dializės procedūras ar į iškvietimą transplantacijai. 
Žmonės po transplantacijos, pablogėjus sveikatai, priversti 
vykti į gydymo įstaigas.

 Lietuvos asociacija „Gyvastis“ kreipėsi į įvairius fondus, 
įstaigas, asociacijas. Į pagalbos šauksmą atsiliepė ir mūsų 
žmonėms gyvybiškai reikalingų priemonių paaukojo 
Andriaus Tapino „Laisvės TV“ inicijuotas projektas „Lai-
kykitės, medikai“, Lietuvos transplantologų asociacija, 

jos vadovo doc. Vitalijaus Sokolovo iniciatyva, Lietuvos 
nekilnojamojo turto plėtros asociacija, Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerija, Bkgroup, ekodumas. Gautos 
asmens apsaugos priemonės buvo paskirstytos „Gyvasties“ 
skyriams ir asocijuotiems nariams. Vilniaus skyriui atite-
ko 160 vnt. medžiaginių kaukių, 630 vnt. respiratorių,  
800 vnt. medicininių kaulių, 36 vnt apsauginių veido 
skydelių, 50,6 l dezinfekcinio skysčio. Vilniaus skyrius 
dar papildomai gavo asmens apsaugos priemonių iš Lie-
tuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos – 500 vnt. 
respiratorių, 500 vnt. medicininių kaukių, 20 vnt. veido 
skydelių, 10 vnt. apsauginių akinių. Taip pat „Kauno Gy-
vasties“ tiesiogiai iš Kinijos pirktų 500 vnt. respiratorių. 

Vilniaus skyriuje gautos priemonės buvo rūšiuojamos, 
pakuojamos ir skubiai dalinamos „Gyvasties“ nariams, 
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Gydytoja dietologė Edita Saukaitytė-Butvilė
parengė Mitybos rekomendacijas sergantiesiems 
diabetine inkstų liga

kad žmonės jaustųsi bent kiek ramiau ir saugiau tokioje 
nelengvoje situacijoje. Didžioji dalis dezinfekcinio skysčio 
buvo gauta didelėmis 5 l pakuotėmis. Kad patogiau būtų 
dalinti, buvo nupirkti 0,5 l buteliukai, į kuriuos skystis 
išpilstytas. 

Visu šiuo darbu daugiausiai atsidavusiai ir nuoširdžiai 
rūpinosi elona rutkauskienė. Nors pati gyvena su per-
sodintu inkstu ir yra rizikos grupėje, elona labiausiai 

galvojo apie kitus žmones. Apsaugos priemonių rinki-
nėlius ji kiekvienam išvežiojo į namus, perdavinėjo kiek 
įmanoma saugiau, bekontakčiu būdu. elonai talkino jos 
vyras raimondas. elonos ir jos vyro komanda aplankė ir 
priemones perdavė beveik 130 dializuojamų ir transplan-
tuotų narių Vilniaus mieste, Vilniaus ir Trakų rajonuose. 
Pas kai kuriuos vyko po du ir tris kartus, tad padarė beveik 
170 vizitų. 

Nepamiršti liko ir Vilniaus skyriaus gyvastiečiai, gyve-
nantys kituose miestuose, ir dializuojami bei transplan-
tuoti „Gyvasties“ nariai. Siuntiniai su asmens apsaugos 
priemonėmis buvo siunčiami į Panevėžį, Mažeikius, 
uteną, Varėnos raj.

Buvo aprūpinti visi, kurie pareiškė norą gauti apsaugos 
priemonių. Norėjosi, kad priemonių gautų visi ir tiek, kiek 
jų reikia. Deja, priemonių turėjome ribotai, tačiau džiau-
giamės, kad bent dalimi galėjome prisidėti prie žmonių 
saugumo ir svarbiausia – sveikatos išsaugojimo. 

 Atsiimdami priemones, visi dėkojo už pagalbą ir rūpestį. 
Kartu žmonės labai džiaugėsi, kad apie juos galvojame, 
kad jie su savo baime ir nežinia nepalikti vieni. 

Tačiau dar ne pabaiga. Su nerimu stebime situaciją, ar 
virusas plis ir kaip gyvensime toliau. Tad dar palikome 
apsaugos priemonių rezervą, jei staiga kažkam prireiks ar 
bus antroji viruso banga!

Palaikykime vieni kitus ir būkime sveiki!

„Šių mitybos rekomendacijų žinojimas 
ir jų laikymasis leis ne tik geriau jaustis, 
suprasti, kodėl kyla vienas ar kitas simpto-
mas, bet ir padės geriau juos kontroliuoti, 
taip pat gali sulėtinti diabetinės inkstų ligos 
progresavimą.“

Leidinyje rasite vertingos informacijos bei 
13 lengvai pagaminamų patiekalų receptų. 

Rekomendacijoms pritaria Lietuvos 
endokrinologų draugija, Vilniaus endokri-
nologų draugija, Lietuvos inkstų fondas, 

Lietuvos diabeto asociacija bei asociacija „Gyvastis“. 
Knygelę galite rasti svetainėje www.diabetokontrole.lt -> sužinokite 

daugiau -> mityba. 
Kviečiame parsisiųsti ir pasidalinti su tais, kuriems šios rekomen-

dacijos būtų naudingos.

Gydytoja dietologė  
Edita Saukaitytė-Butvilė
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Kaip gyvename pandemijos metu?
ILONA MASAITIeNė, Lietuvos Asociacijos „Gyvastis“ Marijampolės skyriaus projekto vykdytoja

Tikriausiai niekas neįsivaizdavo ir neplanavo, kad gyve-
nimas išsimuš iš įprasto gyvenimo ritmo. Pandemija pavei-
kė mus visus. Žmonės priprato saugotis, laikytis atstumo, 
vengti artimo kontakto. Tačiau gyvenimas pandemijos 
metu ir po pandemijos pabaigos nesustojo ir nesustos.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruo-
menėje veikla šiuolaikinių technologijų dėka vykdoma 
visu pandeminiu laikotarpiu. Konsultacijos, bendravi-
mas, problemų sprendimas vyksta telefonu, e-paštu ir 
Facebook’e privačioje paskyroje. Su žmogumi kalbamasi 
tiek kiek jis nori, arba iki tol, kol pajunti, jog jam pasi-
daro geriau. 

Gana įdomiai ir smagiai vyksta nuotoliniai užsiėmimai 
amatų būrelyje. Žmonės gali pasinerti į mėgstamą veiklą, 
tuo pačiu kompiuterio ekrane matydami vieni kitus kartu 
išgerti kavos, pasijuokti, padirbėti prarandant laiko pojūtį, 
gamindami sapnų gaudykles, arba kaip patys juokavo 

sapnų baidykles, marginti velykinius kiaušinius kitaip, 
gaminti indus produktams laikyti.

 Individuali pagalba teikiama griežtai laikantis visų 
apsaugos reikalavimų, tai pavėžėjimas, apsaugos priemo-
nių, užsiėmimams reikalingų priemonių, maisto ir vaistų 
pristatymas. Lengvinant karantino sąlygas, kaip pagalba 
namuose buvo padedama nupjauti žolę, paravėti daržą, 
pavalyti langus, pagaliau susitikti per atstumą, pasimatyti 
ir pabendrauti gyvai.

Pagalvokime apie praeities baimes ir įveiktus sunkumus. 
Todėl, net neabejoju, kad padėdami vieni kitiems įveiksi-
me ir šį sunkų visiems laikotarpį. 
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Žinios iš  „Klaipėdos „Gyvasties“
rIMA PeTrOLIeNė, Vakarų Lietuvos nefrologinių ligonių „Klaipėdos „Gyvastis“ narė

Karantinas, karantinas…Ypatingos rizikos zonoje 
atsidūrėme visi mes – dializuojami žmonės ir esantys 
po organų transplantacijos. Ir taip jau palaužta sveikata 
kentėme dar ir dėl „gyvo“ bendravimo stokos su draugais, 
bendraminčiais, medikais... Ne išimtis ir Vakarų Lietuvos 
nefrologinių ligonių draugija „Klaipėdos „Gyvastis“.

Būdami izoliacijoje namuose, laiką leidome įvairiai, kas 
tvarkė buitį, kas kūrė, skaitė, mokėsi ar tiesiog „stūmė“ 
laiką...

Mūsų pirmininkė Daiva Dragūnienė telefonu atsaki-
nėjo į rūpimus klausimus, skleidė informaciją internetu, 
rūpinosi dėl apsaugos priemonių pristatymo, bendravo su 
mūsų šeimos nariais, … Tik menų ir šokių užsiėmimus 
teko atidėti. Tad, labai apsidžiaugėme, kai juos pradėjome 
vykdyti nuo gegužės vidurio nuotoliniu būdu.

Mūsų mokytoja Jūratė pasiūlė piešti fraktalus. Tai 
piešimo metodas, kurio metu spalvų ir formų pagalba 
gilinamasi į save, skatinamas kūrybiškumas, emocinių 
ir psichologinių problemų įvardinimas ir koregavimas, 
santykių su aplinkiniais gerinimas. Tai buvo labai aktualu 
karantino metu. Mokytoja išaiškina, ką reiškia vienas ar 
kitas mūsų piešinys, kas užslėpta, ko baiminamasi. Piešti 
galėjome akrilo dažais, tušu, pieštukais… Išbandėme 
mums naują mokymosi būdą, nusprendėme nuo birželio 
mėn. pradėti ir šokti. Žinoma salėje geriau, bet kol baigsis 
karantinas smagu ir namie pajudėti, vadovaujant profe-
sionalui, kuris savo programą pritaikė prie susidariusių 
aplinkybių.

Daug negerų dalykų iškilo ekstremaliose sąlygose. Sau-
gant save, kaip nebūtų paradoksalu, skriaudėme savo orga-
nizmą netekdami tiesioginės medikų apžiūros, praradome 

Toliau vykdėme Socialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje projektą, kuris 
finansuojamas Lietuvos respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos ir Klaipėdos 
savivaldybės lėšomis.

LIetuvoS ReSpubLIkoS SocIaLINėS  
apSaugoS IR daRbo mINISteRIja

KLAIPĖDOS 
MIESTO  
SAVIVALDYBĖ

galimybes sustiprėti lankydamiesi reabilitacijose, negalime 
priduoti tyrimų, pašlijo psichinė būsena dėl nuolatinės 
nežinomybės ir t.t…Vis dėlto, galime pasidžiaugti, kad 
atsirado savanorių, gebančių padėti neįgaliesiems, Lietuvos 
Asociacija „Gyvastis“ sugebėjo gauti savo nariams apsau-
gines priemones, ji teikia informaciją ir daro daug darbų, 
kuriuos ne visada ir pastebi, bet jie mūsų labui. 
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„Kauno Gyvasties“ karantinas ir iššūkiai jo metu 
IrMA JuODIeNė, Kauno krašto nefrologinių ligonių draugijos „Kauno Gyvastis“ pirmininkė

Niekas nevyksta šiaip sau. Šie metai „Kauno Gyvas-
čiai“ – pilni iššūkių, prasidėję itin nemalonia žinia, kad 
Kauno miesto savivaldybė neskiria finansavimo socialiai 
pažeidžiamiems žmonėms ir ne todėl kad projektas blogai 
parašytas, o tiesiog pritrūko pinigų. Ir štai, cOVID-19 – 
supratome, kad neįgalieji liko paraštėje be jiems būtinų 
paslaugų, vieniši, pamiršti.

Tokie iššūkiai, tampa pamokomis bei parodo kokio-
mis vertybėmis remiamės ir kaip pasirengę padėti vieni 
kitiems.

Tik paskelbus šalyje karantiną – teko užsidaryti namuo-
se. Kas gyvena su artimaisiais sveikais ir nesančiais rizikos 
grupėje, ir kurių neužpuolė rimtos sveikatos problemos, 
lyg didelių problemų ir nebuvo. Tačiau, kiek liko vienišų 
ar vienas kitu negalinčiais pasirūpinti. Visą karantino 
laikotarpį niekas nei iš savivaldybės, nei seniūnijos nepa-
skambino ir nepasidomėjo ar reikia kuom padėti, suprask 
„gelbėjimasis tik pačio skęstančiojo reikalas“.

Tad, sutelkę jėgas, dar kovo paskutinę savaitę užsakėme 
ir nupirkome iš Kinijos respiratorių mūsų bendruomenės 
nariams, kad jiems suteiktume saugumo, nes dializės vyko 
gydymo įstaigose ir buvo itin rizikinga mūsų gyvybėms. 

Sumokėjome importo PVM ir muito mokesčius, nors tai 
suaukotos lėšos, bet mūsų sveikata neįkainuojama.

Susibūrėme ir surėmėme pečius visa komanda – Jelena, 
Darius, Nerijus, Vilhelmas, Gaiva, rūta ir Aušra. Nors, kai 
kurie iš jų patys buvo rizikoje, patyrę skaudžių netekčių, 
išgirdę naujas iš kojų verčiančias diagnozes.

Tas labiausiai ir įkvepia – negandų metu neprarasti 
ŽMOGIŠKuMO, turėti vertybę, kad nieko svarbiau nei 
žmogus nėra.

Pradėjus patiems rūpintis, pamažu sulaukėme pagalbos 
ir iš mūsų medikų bei „Laisvės TV“ – iniciatyvos „Laiky-
kitės medikai“. 

Ačiū mielieji – visų pirma mūsų Kauno gyvastiečiams 
Nerijui, Dariui, Jelenai, Gaivai, Vilhelmui, rūtai – Jūs 
nuostabūs iki širdies gelmių. Ačiū gydytojams, ačiū 
„Laisvės TV“. 

Manau, jog „Kauno Gyvastis“ gali didžiuotis savo 
bendruomene, o jei kas nors abejoja, siūlau paskaityti 
iš pateikto Aktyvių piliečių fondui projektų koncepcijų 
atrankos etapo ekspertų išvadas: 

Organizacijoje suburta multidisciplininė komanda, asme-
nų kvalifikacija yra tinkama užsibrėžtiems tikslams siekti.
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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
Vida Bieliūnaitė
Tel. 8 616 96737
el. paštas gyvastisalytus@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 - edgaro Žilaičio kurtas inkstukų 
dizainas.
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

Pasikeitus kompensuojamųjų vaistų tvarkai, 
dalis ligonių jaučiasi atsidūrę įkaitais naujoje 
sistemoje: originalaus vaisto priemoka išaugo, o 
jį keisti gali būti sveikatai pavojinga. Tai ypač ak-
tualu asmenims, kurie gyvena su transplantuotu 
organu. Kainos, kaip sako Asociacijos „Gyvastis“ 
prezidentė Aušra Degutytė, stabiliai augo nuo 
2018 m. ir šiandien kai kuriais atvejais yra sunkiai 
pakeliamos pacientams.

TruMpa inforMacija

KKNLD „Kauno Gyvas-
tis“ pynėjai (lengvėjant ka-
rantino sąlygoms) surengė 
pažintinę edukacinę kelionę 
„nuo sodinuko iki gaminio“ 
į vytelių auginimo planta-
cijas ir apdirbimo cechą. 
Zyplų dvaro restoranas 
„Kuchmistrai“ pasitiko su 
edukaciniais pietumis kur ne 
tik ragavo tradicinius zanavy-
kų valgius bet susipažino su 
papročiais bei tradicijomis.

Zanavykų krašto muziejuje susipažino su zanavykų krašto istorija, žymiausiais 
zanavykais, apžiūrėjo gausią etnografnė krašto buities ekspoziciją.

Jauna moteris Jungtinėse Amerikos Valstijose, kurios plaučius koronavirusas 
visiškai sunaikino, dabar kvėpuoti ir bendrauti su savo artimaisiais gali tik čikagos 
chirurgų dėka, kurie sėkmingai atliko jai abiejų plaučių persodinimo operaciją. 
Operacija „Northwestern Memorial“ ligoninėje čikagoje buvo atlikta karantino 
metu, pacientė šiuo metu jaučiasi gerai. „Pacientės būklė stabili ir kiekvieną dieną 
gerėja. Nors jos dar laukia ilgas sveikimo kelias, aš tikiuosi, kad ji visiškai pasveiks. 
Vakar ji nusišypsojo man ir padėkojo už operaciją. Transplantacija išties buvo 
būtina, be jos pacientė būtų neišgyvenusi“, – sakė operacijai vadovavęs chirur-
gas ir ligoninės chirurgijos skyriaus vadovas Ankitas Bharatas. „Northwestern 
Memorial“ teigimu, tai pirmoji tokia sėkmingai atlikta operacija koronavirusu 
sergančiam žmogui Jungtinėse Valstijose, ir tai suteikia daugiau vilties pacientams, 
kuriems covid-19 stipriai pažeidžia plaučius.

Lietuvos transplantologų asociacija –  
vieni iš mūsų gelbėtojų. Dėkojame 
doc. Vitalijui Sokolovui ir komandai, už 
gyvybę gelbstinčias operacijas, taip pat 
už suteiktas asmens apsaugos priemones 
„Gyvastis“ nariams, dializuojamiems ir 
transplantuotiems asmenims.


