
NefroINfo
ISSN 1648-2751

Lietuvos asociac i jos  „Gyvast is“  in formacin is  b iu letenis  pacientams i r  jų  ar t imies iems

Nemokami gyvybiškai 
svarbūs vaistai  
kainuoja šimtus vai-
kams su persodintais 
inkstais ir kepenimis 
- 2 psl.

Ambulatorinis 
gydymas  
po inksto 
transplantacijos: 
vaistai - 3 psl.

Astravo atominė 
elektrinė, kalis  
ir lėtinė inkstų  
liga - 5 psl.

Mokymai – komandos 
ir organizacijos  
augimui - 8 psl.

Padėka donorams – 
donorus sergėjantis 
angelas - 9 psl.

2020 m. Nr. 3

www.donoras.lt

Teisinė informacija - 6 psl.
Renginiai - 10 psl.
Ačiū, kad mums rašote - 14 psl.
Trumpai - 20 psl.



2 NefroINfo

Įžanga

Nemokami gyvybiškai svarbūs vaistai  
kainuoja šimtus vaikams su persodintais inkstais ir kepenimis
Lrt.lt ir Asociacijos „Gyvastis“ parengta informacija

Vaikus su persodintais inkstais au-
ginantys tėvai anksčiau už vaikams 
gyvybiškai svarbius imunosupresinius 
vaistus mokėję minimalias priemokas, 
pastarąjį pusmetį moka 10 kartų 
daugiau. Taip atsitiko dėl to, kad, 
atsiradus pigesniems generiniams 
vaistams, iki šiol naudoti ir vaikams 
puikiai tinkantys originalūs medika-
mentai nebekompensuojami. 

Keisti paskirtų ir ilgą laiką jau 
kompensuojamų buvusių vaistų 
vaikams po inksto ar kepenų trans-
plantacijos medikai nerekomenduo-
ja. Vartojamas imunosupresantas 
neleidžia organizmui atmesti per-
sodinto organo, na, o pakeitus jau 
įprastą vaistą kitu, gali pasireikšti 
šalutiniai poveikiai: nuo neval-
domo kraujospūdžio, epilepsijos 
priepuolių, viduriavimo iki organo 
atmetimo ar net mirties. 

„Keičiant vienu ypu vaistus dažnėja 
vizitai į ligoninę, daugėja tyrimų da-
rymo kiekiai siekiant sekti situaciją, 
kaip organizmas reaguoja į naujai 
paskirtus vaistus, ir galiausiai būna 
neaišku, kada tų paskirtų vaistų re-
zultatai jau bus geri. Kai viskas yra 
gerai, nei vienam pacientui nesinori 
nieko keisti ir rizikuoti savo svei-
kata“, – pasakoja vaikų nefrologų 
draugijos pirmininkė prof. Augustina 
Jankauskienė. 

Tuo tarpu Sveikatos apsaugos vice-
ministrė Kristina Garuolienė tikina, 
jog tokiems vaikams keisti vaistų ir 
nereikia ir esą tokie vaistai vaikams 
turėtų būti nemokami. 

„Nuo liepos 1 dienos įsigaliojo svei-
katos draudimo įstatymas pagal kurį 
esantiems virš 75 metų amžiaus asme-
nims bei mažas pajamas gaunantiems 
asmenims, turintiems negalią – vaistai 
yra kompensuojami 100 proc.“, – 
teigia sveikatos apsaugos viceministrė 
Kristina Garuolienė. 

Vis dėlto, realybėje situacija yra 
kiek kitokia. Yra nemažai šeimų, 
auginančių vaikus po inksto ar 
kepenų tranpslantacijos ir jie nepa-
tenka į mažas pajamas gaunančiųjų 

kategoriją, todėl už vaistus vaikams 
tenka susimokėti 10 kartų daugiau 
nei įprastai, nuo 20 eurų kaina iškilo 
iki 240 eur. 

Šių metų pradžioje šalpos neįgalu-
mo pensijos padidintos 8 eur: nuo 
132 eur iki 140 eur. Taip pat, negalią 
turintiems vaikams mokama 100 eur 
išmoka vaiko pinigų – taigi iš viso 
neįgalus vaikas gauna 240 eur per 
mėnesį, o tai yra 2 eur daugiau nei 
vadinamosios mažos pajamos. Tad, 
gyvybiškai svarbūs vaistai vaikams 
nuo nemokamų tampa itin sunkiai 
įperkami. 

„Kai valstybė kalba apie tai, kad 
yra taikoma pigiausių vaistų poli-
tika šalyje, pasakoja kiek sutaupo 
pinigų, bet niekas nepaskaičiuoja 
ilgalaikėje perspektyvoje kaip visa 
tai atrodo, ir kaip yra, ir kad pacien- 
tas vėl ir vėl turi grįžti pas medikus 
konsultacijai, tyrimams, vaistų ar 
gydymo koregavimui, ar net kom-
plikacijų gydymui. O tai kainuoja 
dar daugiau. Būtent dėlto kyla 
klausimas: kas yra taupoma? Ar tai 
yra valstybės lėšos pacientų sąskaita, 
ar tai yra jų gyvybė bei sveikata? “, - 
sunkia situacijos analize dalijasi ne-
vyriausybinės asociacijos „Gyvastis“ 
prezidentė Aušra Degutytė. 

Tuo tarpu tiek tokių vaikų tėvai, 
tiek medikai, dar gegužę Sveikatos 
apsaugos ministerijos prašė padaryti 
išimtį, nes dabar dėl 2 eur vaikai po 
inksto transplantacijos yra tapę situa- 
cijos įkaitais. Vis dėlto, ministerija 
atsakė, jog išimtis taikoma nebus. 
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Medicininė inforMacija

Ambulatorinis gydymas  
po inksto transplantacijos: vaistai
NeDA KuŠleiKAiTė-Pere, LSMU Kauno klinikų gydytoja-nefrologė

Sėkmingai įveiktas pirmasis etapas –  
inksto persodinimo operacija ir gydy-
mo ligoninėje laikotarpis. Prasideda 
ambulatorinio gydymo laikotarpis, 
kuomet pacientas atvyksta nefrolo-
go konsultacijoms į polikliniką. iš 
pradžių šie vizitai yra dažni: kas 1–2 
savaites, vėliau – kas mėnesį. Po metų, 
jei paciento būklė stabili, jie retėja iki 
karto per 3 mėnesius. Pacientas rečiau 
mato gydytoją, tampa vis savarankiš-
kesnis, tačiau didėja jo paties atsako-
mybė už savo sveikatą. labai svarbu 
tai, kaip jis geria vaistus, ką valgo, koks 
jo gyvenimo būdas. Vis dėlto, iškyla 
daug klausimų apie vaistus, tyrimus, 
fizinius pratimus, apie tai, kas reko-
menduojama, ir kas – ne. 

Po transplantacijos tenka gerti daug 
vaistų: dauguma pacientų geria nuo 
6 iki 12 vaistų per dieną. Kai kurie 
iš jų skiriami tik kelis mėnesius po 
operacijos, kitus gi reikia vartoti visą 
laiką, kol veikia inkstas. 

Pagrindinės taisyklės:
1. Prieš išleidžiant iš ligoninės į 

namus, gydytojas skiria konkrečiam 
pacientui labiausiai tinkančią gydymo 
schemą. Nenutraukite vaistų vartoji-
mo, nekeiskite jų dozės ar vartojimo 
laiko nepasitarę su gydytoju. labai 
svarbu tvarkingai vartoti vaistus: 
praleidus vieną ar kelias imunitetą 
slopinančių vaistų dozes, kraujo tyri-
mai pakitimų gali ir neparodyti (t.y., 
kreatinino kiekis kurį laiką gali išlikti 
stabilus), tačiau persodintame inkste 
vyksta mikroskopiniai pažeidimai, ku-
rie atsilieps inksto funkcijai ateityje. 

2. Nepradėkite vartoti naujų vaistų 
nepasitarę su nefrologu. Tai svarbu, 
nes naujai pradėti vartoti vaistai 
(kuriuos gali skirti šeimos gydytojas 
ar kiti specialistai) ar net be recepto 
parduodamos vaistažolės, gali keisti 

jau vartojamų vaistų koncentraciją. 
Jie gali sustiprinti ar užslopinti jų 
veikimą.

3. Pacientas (ar jį slaugantis asmuo) 
turėtų žinoti vartojamų vaistų pavadi-
nimus, dozes ir jų gėrimo laiką. Kiek- 
vienas vaistas turi bendrinį pavadini-
mą (tai yra veiklioji medžiaga, pav., 
ciklosporinas), bei firminį pavadinimą, 
kurį jam suteikė konkretus gamintojas 
(pav., Sandimmun Neoral). Pravartu 
žinoti tiek bendrinį, tiek ir firminį 
vartojamų vaistų pavadinimus. 

4. Vaistai turi jiems būdingų nepa-
geidaujamų poveikių. Tačiau, ar jie 
pasireikš, priklauso nuo konkretaus 
žmogaus organizmo ypatybių: vieni 
pacientai nejaučia jokių šalutinių 
vaistų poveikių, arba jie yra nežymūs ir 
trumpalaikiai, kitiems pacientams jie 
stipriai pasireiškia. Kai kurie poveikiai 
nėra grėsmingi gyvybei ar sveikatai, o 
labiau kosmetiniai (padidėjęs kūno 
plaukuotumas, galvos plaukų slinki-
mas, veido formos pakitimas), tačiau 
pacientui jie gali būti labai svarbūs. 

Tyrimai rodo, kad dažniausi ir labiau-
siai pacientus varginantys simptomai 
po inksto transplantacijos yra greitas 
nuovargis, sąnarių skausmai, miego 
sutrikimai ir suplonėjusi, lengvai pa-
žeidžiama oda. Galimus nepageidau-
jamus vaistų poveikius reikėtų aptarti 
su gydančiu nefrologu. 

I. IMuNosuPResANTAI  
(vaistai, slopinantys imunitetą)
Normalios imuninės sistemos užda-

vinys yra atakuoti ir sunaikinti bet kokį 
baltyminės kilmės svetimkūnį, pate-
kusį į organizmą. Taip mūsų imuninė 
sistema ginasi nuo virusų ir bakterijų. 
Deja, persodintas inkstas taip pat atpa-
žįstamas kaip „svetimas“, ir imuninės 
ląstelės stengiasi jį sunaikinti (atmesti). 
Gydymo vaistais uždavinys yra užslo-
pinti šį natūralų imuninės sistemos 
atsaką tiek, kad ji nekovotų prieš trans-
plantuotą inkstą, bet išsaugotų suge-
bėjimą gintis nuo infekcijų. Tai yra 
tarsi svarstyklės tarp atmetimo ir in-
fekcijos: sumažinus imunosupresantų  
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dozę, rizikuojame inksto atmetimu, 
tačiau, per daug užslopinus imunitetą, 
didėja rizika susirgti sunkia infekcine 
liga. Deja, organizmas niekada „ne-
pripranta“ prie persodinto inksto, 
todėl imunitetas slopinamas vaistais 
visą laiką, kol inkstas veikia. Prieš 
operaciją ir iš karto po jos skiriamas 
stiprus imunitetą slopinantis gydymas 
(vadinamasis indukcinis gydymas), 
vėliau vaistų dozės mažinamos. Vais-
tų kiekis ir dozės nusistovi per 6–12 
mėnesių po inksto transplantacijos. 
Vėliau gydymas keičiamas tik esant 
tam tikroms priežastims (atmetimui, 
infekcijai, piktybiniam susirgimui, 
vaistų toksiškumui, pakitus vaistų 
koncentracijai kraujyje). 

Pagrindinės imunosupresantų 
grupės
Yra keturios pagrindinės imunitetą 

slopinančių vaistų grupės. Jos veikia 
skirtingai, slopindamos skirtingas 
imuniteto grandis. Dažniausiai po 
transplantacijos skiriami 3 vaistai – 
po vieną vaistą iš trijų grupių. Kodėl 
skiriama triguba imunosupresija? 
Vartojant 3 skirtingus vaistus, galime 
sumažinti jų dozes ir taip išvengti šalu-
tinių poveikių tuo pačiu metu išlaikant 
gerą imunitetą slopinantį efektą. 

iki šiol nėra atrasta „geriausio“ 
imunosupresantų derinio ar „tei-
singiausios“ vaistų dozės. Parenkant 
vaistus, atsižvelgiama į konkretų 
pacientą, jo inksto atmetimo riziką, 
gretutines ligas, gyvenimo būdą ir jam 
pasireiškiančius nepageidaujamus 
vaistų poveikius. Tai reiškia, kad gy-
dymo schema, kuri puikiausiai tinka 
vienam pacientui, gali netikti kitam, 
nes skiriasi organizmo įsijautrinimas 
svetimam organui, antikūnų kiekis 
prieš svetimus audinius, paciento ir 
persodinto inksto suderinamumas. 
Parenkant imunosupresantus, įvairių 
šalių bei įvairių transplantacijos cen-
trų taktika taip pat gali skirtis. 

1-oji imunosupresantų grupė: 
Kalcineurino inhibitoriai
Ciklosporinas (firminiai pavadi-

nimai equoral, Sandimmun Neoral 
ar kt.). Vartojamas 2 kartus per parą 
kas 12 valandų.

Takrolimas (firminiai pavadinimai 
Advagraf, envarsus, Dailiport ar kt.). 
Vartojamas 1 kartą per parą.

Šių vaistų koncentracija kraujyje yra 
tikrinama apsilankymo pas nefrologą 
metu, pagal tyrimų rezultatus dozės 
gali būti koreguojamos. labai svarbu 
priduoti kraują neišgėrus šių vaistų. 

Kalcineurino inhibitoriai yra perdir-
bami kepenyse naudojant tam tikrą 
fermentą. Kai kurie kartu vartojami 
vaistai šį fermentą gali skatinti ar 
slopinti, taip keisdami kalcineurino 
inhibitorių perdirbimą kepenyse ir jų 
koncentraciją kraujyje. Nustatyta, kad 
Takrolimas sąveikauja su 712 vaistų, o 
su 221 iš jų sąveika yra labai reikšmin-
ga. Keletas tokių vaistų pavyzdžių: anti-
biotikai eritromicinas, azitromicinas ir 
klaritromicinas, priešepilepsinis vaistas 
finlepsinas, kraujospūdį mažinantis 
diltiazemas, priešgrybeliniai vaistai 
flukanozolis ir ketokonazolis, prieš-
tuberkuliozinis vaistas rifampicinas. 
Tai nereiškia, kad šių vaistų negalima 
vartoti kartu, tačiau gali prireikti kore-
guoti takrolimo ar ciklosporino dozę. 
Koncentraciją gali keisti ne tik vaistai, 
bet ir maisto produktai bei vaistažolės. 
Tai yra greipfrutų bei granatų vaisiai, 
jų sultys arba vaisių gabaliukai esantys 
arbatoje. Jonažolės preparatai gali pa-
didinti imunosupresantų koncentraciją 
iki toksinės – taigi, jų reikia vengti. 

Takrolimo ir ciklosporino nepa-
geidaujami poveikiai yra panašūs. 
Dažniausi jų: padidėjęs kraujospūdis, 
rankų drebulys, galvos skausmas, per 
maža magnio ir fosforo koncentracija 
bei per didelė kalio koncentracija 
kraujyje. Takrolimas dažniau nei 
ciklosporinas siejamas su padidėjusiu 
plaukų slinkimu, tuo tarpu ciklospo-
rinas – su padidėjusiu kūno plaukuo-
tumu bei dantenų išvešėjimu. Kaip ir 
kiti imunitetą slopinantys vaistai, jie 
didina infekcijų riziką. 

2-oji imunosupresantų grupė: 
Antimetabolitai
Mikofenolato mofetilis (firminiai 

pavadinimai Cell Cept, Myfenax, 
Accord ar kt.), mikofenolio rūgštis (fir-
miniu pavadinimu Myfortic). Vartoja-
mi 2 kartus per parą kas 12 valandų. 
Dažniausi nepageidaujami poveikiai –  

virškinamojo trakto sutrikimai (py-
kinimas, viduriavimas) bei leukocitų 
(baltųjų kraujo kūnelių) sumažėjimas 
kraujyje, kurie paprastai praeina ko-
regavus vaisto dozę. Šie vaistai siejami 
su didesne vaisiaus apsigimimų rizika, 
todėl, planuojant nėštumą po inksto 
transplantacijos, juos reikėtų nutraukti 
6 sav. iki pastojimo. 

Azatioprinas (imuran, Atsimutin 
ar kt.). Paprastai vartojamas 1 kartą 
per parą ryte. Šiuolaikinėje trans-
plantologijoje azatioprinas skiriamas 
rečiau nei aukščiau aprašytas mikofe-
nolatas. Dažniausiai azatioprino ski-
riama tada, kai pacientas netoleruoja 
mikofenolato dėl šalutinių reiškinių. 
Planuojant nėštumą, azatioprinas gali 
būti paskiriamas vietoj mikofenolato 
dėl saugumo vaisiui. 

3-oji imunosupresantų grupė: 
Gliukokortikoidai
Metilprednizolonas (Medrol, 

Metypred ar kt.) bei prednizolonas 
(Prednisolon-ratiopharm, Predniso-
lon-richter ar kt.). Paprastai varto-
jami 1 kartą per parą ryte.

Kai kurie transplantacijos centrai 
linkę smarkiai sumažinti gliukokorti-
koidų dozę ar juos nutraukti. Taip gali 
būti pasiekiama geresnė kraujospūdžio, 
cholesterolio bei cukraus kiekio kraujyje 
kontrolė, mažesnė kaulų išretėjimo 
rizika. Tačiau, nutraukus gydymą šiuo 
vaistu, padidėja lėtinio inksto atmetimo 
rizika. Todėl dauguma transplantacijos 
centrų savo pacientams rekomenduoja 
pastoviai tęsti mažas gliukokortikoidų 
dozes. JAV duomenimis, praėjus 1 me-
tams po inksto persodinimo, gliukokor-
tikoidus vartojo 70 proc. pacientų. 

4-oji imunosupresantų grupė: 
mToR inhibitoriai
Sirolimuzas (firminiu pavadinimu 

rapamune), everolimuzas (Afinitor). 
Šie vaistai retai skiriami per pirmuo-
sius mėnesius po inksto persodinimo, 
tačiau vėliau gali būti paskirti tam 
tikriems pacientams. Vaistų koncen-
tracija tiriama vizito pas nefrologą 
metu, todėl išgerti tabletę reikia tik 
po kraujo tyrimo paėmimo. 

Vieni dažniausių šalutinių poveikių 
yra sulėtėjęs žaizdų gijimas, opelės 
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burnoje, padidėjęs cholesterolio 
kiekis. 

II. PRIešvIRusINIAI vAIsTAI
Valgancikloviras (galimi firminiai 

pavadinimai: Valcyte, Valganciclovir 
Sandoz, Valgancicovir Accord) ski-
riamas citomegalo viruso (vieno iš 
pavojingiausių virusų po transplan-
tacijos) profilaktikai pirmuosius 3–6 
mėnesius po inksto persodinimo. 
Tuo metu infekcijos rizika yra pati 
didžiausia. Geriamas kartą per dieną 
valgio metu. Vaisto dozė priklauso 
nuo transplantuoto inksto funkci-
jos, todėl, kiekvieną kartą įvertinęs 
naujausius kraujo tyrimų duomenis, 
gydytojas gali koreguoti valganciklo-
viro dozę. Vieni dažniausių šalutinių 
poveikių – sumažėjęs baltųjų kraujo 
kūnelių kiekis kraujyje, drebulys, 
pykinimas. 

III. ANTIbIoTIKAI
Trimetoprimas/Sulfametoksa-

zolis (Biseptol, Berlocid) paprastai 
skiriamas profilaktiškai pirmuosius 
6 mėnesius po transplantacijos, kuo-
met ligonis jautriausias infekcijoms. 
Šis vaistas apsaugo nuo grybelio 
(lotynišku pavadinimu Pneumo-
cystis jerovecii) sukeliamo plaučių 
uždegimo. Žmonėms su normaliai 
veikiančia imunine sistema šis gry-
belis nėra pavojingas, tačiau, po 
inksto transplantacijos užslopinus 
imunitetą, jis gali sukelti sunkų 
plaučių uždegimą. Anksčiau, kol 
profilaktika prieš šį grybelį nebuvo 
taikoma, Pneumocystis sukeltu plau-
čių uždegimu susirgdavo 5–15 proc.  
pacientų po transplantacijos. Šiuo 
metu, taikant profilaktinį gydy-
mą, susirgimų dažnis sumažėjo iki 
0,4–2,2 procentų. 

Iv. KITI vAIsTAI
Paprastai po inksto persodinimo 

skiriama vaistų, mažinančių rūgšties 
gamybą skrandyje siekiant išvengti 
opaligės, stemplės pažeidimo. Bendri-
niai šių vaistų pavadinimai: omepra-
zolis, pantoprazolis, esomeprazolis ir 
kt. Šių vaistų dozę ir vartojimo laiką 
rekomenduoja gydantis nefrologas. 
Kaulų pažeidimo profilaktikai, jei 
kalcio kiekis kraujyje nėra per aukštas, 
skiriami kalcio preparatai ir vitaminas 
D. Magnio preparatai koreguoja per 
mažą magnio kiekį kraujyje. Skirtin-
gai nei dializuojamiems pacientams, 
kurių fosforo kiekis kraujyje paprastai 
būna per aukštas, po inksto persodi-
nimo daliai pacientų fosforo kiekis 
kraujyje pernelyg nukrenta, todėl 
jiems papildomai yra skiriama fosforo 
preparatų. 

Astravo atominės elektrinės (Ae), 
esančios 20 km nuo lietuvos, staty-
bos kelia nerimą jau nuo 2011 metų. 
Kas grėstų lietuvai įvykus nelaimei 
Astravo Ae, priklauso nuo daugelio 
faktorių, tačiau blogiausiu atveju, apie 
trečdalis lietuvos gyventojų patirtų 
žalingą jonizuojančios spinduliuotės 
poveikį. Dėl kylančios grėsmės svei-
katai branduolinės nelaimės metu, 
daugelio vaistinėlės pasipildė kalio 
jodido (Ki) tabletėmis.

Ki vartojamas norint apsisaugoti nuo 
radioaktyviojo jodo izotopų patekimo į 
skydliaukę. Savo nuožiūra vartoti jodo 
preparatus yra draudžiama. Būtina pri-
siminti, kad ir branduolinės nelaimės 
atveju, prieš vartojant jodo preparatus, 
būtina pasikonsultuoti su gydytoju, 
ypatingai pacientams, alergiškiems 
jodui, sergantiems inkstų ligomis ar 
kt. gretutinėmis ligomis. Taip pat, dėl 
Ki vartojimo turi pasitarti nėščiosios ir 
maitinančios moterys, kurioms vartoti 
šiuos preparatus leidžiama, tačiau dozės 
turi būti koreguojamos gydytojo.

Dėl blogai pasišalinančio kalio (K) 
pacientams, sergantiems inkstų ligo-

mis, kyla baimė vartoti Ki tabletes, 
vengiant hiperkalemijos. Vienoje  
65 mg Ki tabletėje yra apie 15 mg 
kalio, todėl vartojant Ki, remiamasi 
įprastomis rekomendacijomis. Ger-
damas dvi tabletes per dieną (ši dozė 
dažnai rekomenduojama), žmogus 
suvartos tik apie 30 mg kalio. Todėl, 
kasdien laikantis mažai kalio turinčios 
dietos, net ir vartojant Ki tabletes, 
hiperkalemijos galima išvengti.

Rekomenduojamas KI kiekis:
Sergant 3–4 stadijos lėtine inkstų 

liga, rekomenduojama laikytis mažai 
kalio turinčios dietos, t.y. suvartoti 
nuo 2000 iki 3000 mg kalio per 
dieną. Žinoma, rekomendacijos pri-
klauso ir nuo kraujo tyrimų.

Pacientams, kuriems yra taikoma 
hemodializė, ypač griežtai reikia lai-
kytis mažai kalio turinčios dietos.

Peritonine dialize gydomiems pa-
cientams, kurie procedūras atlieka 
kasdien, dieta liberalesnė, kai kada 
pacientai kaip tik gali būti kaip tik 
skatinami vartoti daugiau kalio tu-
rinčių produktų.

Pacientams po inksto transplanta-
cijos, esant normaliai transplantato 
veiklai, galima nesilaikyti šios dietos. 
reikia prisiminti, kad kai kurie po 
transplantacijos vartojami medika-
mentai (ciklosporinas, takrolimas) 
gali veikti kalio koncentraciją.

Daug kalio turintys produktai: 
migdolai, abrikosai, artišokai, avoka-
dai, bananai, sausos pupelės, morkų 
sultys, keptos bulvės, šokoladas, džio-
vinti vaisiai, vaisių sultys, moliūgai, 
pienas, riešutai, bulvių traškučiai, 
džiovintų slyvų sultys, razinos, lęšiai, 
špinatai, pomidorų sultys ir pomido-
rų padažas, mineralinė druska.

Dėl detalesnės informacijos svarbu 
remtis maisto produktų sudėties 
lentelėmis.

Astravo atominė elektrinė, kalis ir lėtinė inkstų liga
eleONOrA AViŽieNYTė, VU MF nefrologijos rezidentė
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TeiSinė inforMacija

Pagalba neįgaliesiems po karantino
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengta informacija

Valstybės pagalbos priemonės po 
karantino yra skirtos įvairioms vi-
suomenės grupėms – darbdaviams, 
dirbantiems pagal darbo sutartis, dir-
bantiems savarankiškai, bedarbiams, 
nepasiturintiems žmonėms, vaikams, 
senjorams ir negalią turintiems gy-
ventojams.

Negalią turintys gyventojai gali pasi-
naudoti iš esmės visomis pagalbos ir pa-
ramos rūšimis priklausomai nuo savo 
situacijos – nuo vienkartinės išmokos 
iki subsidijų įsidarbinant, grįžtant po 
prastovos ar sumažėjus pajamoms. 

Vienkartinė 200 Eur 
išmoka netekusiems 
darbingumo
Jeigu žmogus gauna netekto dar-

bingumo (invalidumo), šalpos neįga-
lumo pensiją arba pradės ją gauti iki 
šių metų pabaigos, jam papildomai 
priklauso 200 eurų vienkartinė iš-
moka, kuri buvo išmokėta rugpjūčio 
mėnesį ar dar bus išmokėta iki metų 
pabaigos. 

Netekto darbingumo ar invalidu-
mo pensijas gauna asmenys, kurie 
yra darbingo amžiaus, turi bent 
minimalų jų amžiaus asmenims 
reikalaujamą stažą ir yra netekę  
45 proc. ar daugiau darbingumo. 
Šalpos neįgalumo pensijas gauna 
asmenys, kurie dėl įvairių gyvenimo 
situacijų neturi net minimalaus sta-
žo: tai neįgalūs vaikai, negalią nuo 
vaikystės turintys asmenys, mamos 
ir tėvai, praradę darbingumą slau-
gydami neįgaliuosius, mamos, pra-
radusios darbingumą augindamos 5 
ar daugiau vaikų ir panašiai. 

Norint gauti vienkartinę išmoką, 
netekto darbingumo, invalidumo ar 
šalpos neįgalumo pensijos gavėjui 
tereikia būti deklaravus gyvenamąją 
vietą lietuvoje ar būti įtrauktam į as-
menų, nedeklaravusių gyvenamosios 
vietos, sąrašą. 

Vienkartinė išmoka didžiajai daliai 
žmonių į sąskaitas jau atkeliavo rug-
pjūčio mėnesį. 

Tais atvejais, kai periodinė netekto 
darbingumo pensija ar šalpos neį-
galumo pensija žmogui pradedama 
mokėti rugsėjį ar vėliau, vienkartinę 
200 eurų išmoką jis gaus kartu su 
pirmąja netekto darbingumo ar šal-
pos neįgalumo išmoka. 

Tokią pat vienkartinę 200 eurų 
dydžio išmoką gaus visi, gaunantys 
senatvės socialinio draudimo pen-
sijas, našlių, našlaičių ar maitintojo 
netekimo pensijas, ištarnauto laiko 
pensijas, kompensacijas už ypatin-
gas darbo sąlygas, šalpos pensija ar 
kompensacijas, taip pat pensijas, 
paskirtas pagal tarptautines sutartis 
ar europinius reglamentus.

Dirbantiems ir 
norintiems dirbti 
neįgaliesiems
Skatinant neįgaliųjų įsidarbinimą, 

jų darbo vietos yra subsidijuojamos – 
kitaip tariant, darbdaviui už darbuo-
toją mokama subsidija, o darbdavys 

darbuotojui moka darbo užmokestį. 
Tokia priemonė padidina negalią 
turinčių dirbančiųjų patrauklumą 
darbo rinkoje, nes darbdavys patiria 
mažesnes išlaidas. 

Subsidijos darbo užmokesčiui dy-
dis ir mokėjimo trukmė priklauso 
nuo žmogaus darbingumo lygio. Šios 
subsidijos gali būti mokamos bet 
kada ir nėra susijusios nei su karanti-
nu, nei su ekstremaliąja situacija. 

Būsto pritaikymas 
neįgaliesiems
Negalią turintys gyventojai gali 

kreiptis į savivaldybes dėl būsto pri-
taikymo ir pasinaudoti valstybės bei 
savivaldybės parama. 

Neįgaliajam pritaikomam būstui 
galioja tam tikri reikalavimai. Pavyz-
džiui, pritaikyti galima būstą, kuris 
nuosavybės teise priklauso pačiam neį-
galiajam, kitam fiziniam asmeniui arba 
savivaldybei. Jame turi būti deklaruota 
ir faktinė neįgaliojo gyvenamoji vieta, 
išskyrus atvejus, kai būstas nėra visiškai 
baigtas. Tačiau būsto baigtumas turi 
svyruoti tarp 80 ir 100 proc.

Subsidijos įdarbinant darbuotojus su negalia



7NefroINfo

Savivaldybės dalinai kompensuojamos paslaugos tei-
kiamos tik tiems Kauno miesto gyventojams, kurie dėl 
negalios pobūdžio negali naudotis viešuoju transportu 
ir kuriems yra nustatytas transporto paslaugų su asistentu 
poreikis bei priimtas sprendimas teikti paslaugas. Dėl 
paslaugos poreikio vertinimo asmenys (ar jų globėjai, rū-
pintojai) turi kreiptis į seniūniją pagal gyvenamą vietą.

Visiems kitiems Kauno miesto gyventojams šių įstaigų 
paslaugos teikiamos pagal galiojančius įstaigos įkainius.

Asmenims, judantiems tik  
gulimoje padėtyje:
Lietuvos samariečių bendrija, Kauno skyrius,  
Šv. Gertrūdos g. 8A, Kaunas,  
tel. 8 612 45866,  
el. paštas venckieneedita@gmail.com;
VšĮ Alavesta,  
T. Masiulio g. 2–21,  
tel. 8 605 62224, 
el. paštas dauksiene.rut@gmail.com.

Būsto savininkas, jei būstas nepri-
klauso pačiam neįgaliajam, turi sutik-
ti su būsto pritaikymu neįgaliajam, 
nuosavybė į būstą negali būti apri-
bota, būstas negali būti išnuomotas, 
išskyrus, jeigu tai socialinis būstas 
arba kai savininkas – savivaldybė.

Kai neįgaliajam yra pritaikomos 
bendrojo naudojimo patalpos dau-
giabutyje, tuomet prašoma gauti kitų 
savininkų sutikimą. Tačiau jeigu kitų 
butų savininkai nepritaria bendrojo 
naudojimo patalpų pritaikymui ne-
įgaliajam, teigiamą sprendimą gali 
priimti savivaldybės administracija –  
svarbu, kad toks pritaikymas būtų 
finansuojamas iš valstybės ar savi-
valdybės lėšų ir kad tai nesumažintų 
kitų gyventojų nekilnojamojo turto 
vertės.

Būstas suaugusiems neįgalie-
siems gali būti pritaikomas ketu-
riais atvejais: 

• Kai neįgaliajam nustatytas specia-
lusis nuolatinės slaugos poreikis.

• Kai neįgaliajam reikia bet kurio 
tipo vežimėlio.

• Kai žmogui reikia kitų judėjimo 
priemonių, pavyzdžiui, vaikštynės, 
ramentų.

• Kai asmeniui nustatomas specia-
lusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) 
pirmojo lygio poreikis dėl psichikos 
ar proto negalios.

Būstas ir gyvenamoji aplinka ats-
kira tvarka gali būti pritaikoma ir 
vaikams su sunkia negalia. Greta 
būsto ir gyvenamosios aplinkos 

pritaikymo egzistuoja ir galimybė 
finansuoti technines pagalbos prie-
mones, kai jų nefinansuoja Techni-
nės pagalbos neįgaliesiems centras. 
Tai gali būti įvairios balansavimo, 
vaizdinės stimuliacijos, judesius var-
žančios priemonės, lietimo taktilinė, 
supimo, garso slopinimo įranga, 
automobilinės kėdutės ar šalmai, 
apsaugantys nuo galvos sužeidimo, 
ištikus epilepsijos priepuoliui. Šias 
priemones galima pirkti ir užsienio 
valstybėje.

Asmenims, judantiems tik  
vežimėlio pagalba:
Maltos ordino pagalbos tarnyba, Kauno sk.  
vadovė rūta Kriščiūnienė,  
tel. 8 610 15488, el. paštas krisciunieneruta@gmail.com;
Lietuvos samariečių bendrija, Kauno skyrius,  
Šv. Gertrūdos g. 8A, Kaunas,  
tel. 8 612 45866, el. paštas venckieneedita@gmail.com;
VšĮ Alavesta,  
T. Masiulio g. 2–21,  
tel. 8 605 62224, el. paštas dauksiene.rut@gmail.com.
 
Asmenims su negalia ir sunkia negalia,  
kuriems reikalinga asistento pagalba:
VšĮ „Aktyvi pagalba“,  
Draugystės g. 17–1, 51229 Kaunas,  
tel. (+370) 652 71125, el. paštas aktyvipagalba@gmail.com;
Maltos ordino pagalbos tarnyba, Kauno sk.  
vadovė rūta Kriščiūnienė,  
tel. 8 610 15488,  
el. paštas krisciunieneruta@gmail.com.

Kauno m. savivaldybė organizavo viešųjų pirkimų būdu  
žmonėms su negalia transporto paslaugų su asistentu pirkimą
Kauno miesto savivaldybės informacija
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Tiesiogiai su neįgaliaisiais dirbančių 
asociacijos „Gyvastis“ tarybos narių, 
aktyvo, savanorių kvalifikacijos tobuli-
nimas, vadybos įgūdžių lavinimas, tame 
tarpe ir savanorių pritraukimo į veiklą 
mokymai padeda tobulinti „Gyvasties“ 
bei regioninių organizacijų darbuotojų, 
tarybos, aktyvo, savanorių kompe-
tenciją, įgyti naujų žinių bei įgūdžių, 
pasikeisti gerąją patirtimi, efektyviau 
bei konstruktyviau vykdyti veiklas ir 
atstovauti negalią turinčius asmenis. 

„Gyvasties“ atstovaujamiems neįgalie-
siems ir jų artimiesiems ypatingai svarbi 
informacija, kaip kontroliuoti savo 
ligą, išlaikyti stabilią sveikatos būklę iki 
transplantacijos, išsaugoti persodintą 
organą, apie galimas transplantacijos 
komplikacijas, didesnę riziką susirgti 
kitomis ligomis, taip pat reikalinga 
informacija apie socialines garantijas, 
gydymo kompensavimą, įdarbinimą, 
socialinę integraciją, kitus aktualius tei-
sės aktus. Taip pat atstovavimas įvairiose 
valstybės institucijose, nes keičiasi įsta-
tymai, įsakymai ir potvarkiai tiesiogiai 
susiję su neįgaliaisiais. 

lietuvos asociacijoje „Gyvastis“ 
pagrindinį darbą su pačiais neįgaliais, 
su jų artimaisiais, įvairių institucijų 
darbuotojais atlieka asociacijos skyrių 
pirmininkai, regioninių organizacijų 
vadovai, kiti „Gyvasties“ tarybos na-
riai, aktyvas. Didžioji dauguma jų yra 
neįgalūs ir į asociacijos veiklą įsitrau-
kė, kaip savanoriai. Daugumai trūksta 

tam tikrų vadybos žinių pagrindų. 
Norint sėkmingai organizuoti, pla-
nuoti bei kontroliuoti organizacijos 
valdymo procesą, „Gyvasties“ akty-
vui yra būtinos tokios žinios, kaip 
organizacijos valdymas, personalo 
administravimas, personalo (žmonių 
išteklių) vadyba, projektų valdymas, 
kontrolės vadyba, laiko planavimas, 
efektyvus bendravimas. 

Skėtinės organizacijos sklandus 
darbas priklauso nuo to, kaip skirtingi 
žmonės, su savo savitu veiklos orga-
nizavimu ir prioritetų pasirinkimu 
sugeba bendrauti tarpusavyje. Nusi-
leisti, išklausyti, o neretais atvejais ir 
apginti savo pozicijas. Kaip tai viską 
padaryti neįžeidžiant kitų orumo. Šie 
įgūdžiai ateina tik su patirtimi ir noru 
keistis. To yra išmokstama.

Mokymai – komandos ir organizacijos augimui
AuŠrA DeGuTYTė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ prezidentė

Mokymų metu buvo skiriamas 
dėmesys komandinio darbo tobulini-
mui. Jau ne pirmus metus mokymus 
veda žurnalistas, psichologas Ginas 
Dabašinskas. Tęstiniai mokymai lei-
džia pagerinti visos asociacijos veiklos 
efektyvumą.

Strateginės sesijos-susitikimai-prak-
tiniai mokymai leidžia išsigryninti 
dializuojamų pacientų problemas, jų 
galimus sprendimo būdus ir tikslingos 
veiklos kryptis, padidinti dalyvių kom-
petenciją, o tai užtikrina kokybišką 
viešųjų paslaugų teikimą, užtikrina 
švietėjišką ir atstovaujamąją veiklą, to 
pasekoje pagerėja organizacijos atstovų 
instituciniai gebėjimai. 

Praktiniuose mokymuose lekto-
rius pristatė kaip įdomiai ir išsamiai 
pateikti visuomenei informaciją apie 
gyvybiškai svarbią dializės procedūrą, 
organų donorystę, transplantaciją 
kaip bendrauti su skirtingomis vals-
tybinėmis institucijomis, visuomenės 
grupėmis, žiniasklaida.

Tikrai galime pasidžiaugti, kad mo-
kymų pagalba esame labiau matomi ir 
girdimi viešojoje erdvėje, esame kvie-
čiami daugiau dalyvauti televizijos ar 
radijo laidose, teikti komentarus kartu su 
valstybinių institucijų atstovais, atstovau-
jant pacientų teises dėl vaistų, gydymo 
prieinamumo ar teisės aktų pakeitimų.

Veikla finansuojama  
Socialinės apsaugos ir  
darbo ministerijos lėšomis
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Padėka donorams – donorus sergėjantis angelas
Asociacijos „Gyvastis“ parengta informacija

Norime pasidalinti džiugia žinia –  
Angelų kalvoje jau rugsėjo mėnesį 
„nusileido“ organų donorus ir jų 
artimuosius globojantis angelas!

lietuvos asociacija „Gyvastis“, bu-
rianti pritariančius organų donorys-
tei, šia kilnia iniciatyva dėkoja visiems 
organų donorams ir jų artimiesiems 
už išgelbėtas gyvybes. Angelą pa-
šventino kunigas Jonas Stankevičius, 
kuriam prieš keletą metų buvo atlikta 
inksto transplantacija.

Žmonių, kuriems prireikia vieno-
kio ar kitokio organo transplanta-
cijos, gyvenimas tiesiogiai priklauso 
nuo visuomenės pritarimo organų 
donorystei. Šį procesą sudaro daug 
grandžių: donorai, jų artimieji, rea-
nimatologai, kurie pirmieji pradeda 
donorystės procesą, ir medikų ko-
mandos, pasiruošusios gelbėti paci-
entų gyvybes. O be donoro artimųjų 
sutikimo donorystės procesas nutrūk-
tų net neprasidėjęs. Taigi kiekvienos iš 
grandžių indėlis yra labai svarbus. 

„Donorus sergėjančio angelo idėja, 
matyt, sklandė virš Angelų kalvos jau 
senokai ir palankių sutapimų bei atsi-
tiktinumų dėka tapo realybe. Prieš du 
metus VšĮ „Meninė drožyba“ direkto-
rius ir medžio skulptorius Algimantas 
Sakalauskas, sukūręs daugiausia ange-
lų skulptūrų kalvai, papasakojo, kad 
jo bičiulis kunigas Jonas Stankevičius 
turi puikią idėją – pastatyti Angelų 
kalvoje donorus sergėjantį angelą. 

Mintis pasirodė nuostabi! Juk kas gali 
būti vertingiau, kaip dovanoti kitam 
žmogui galimybę gyventi!“, – apie 
angelo idėją pasakoja viena iš Angelų 
kalvos įkūrėjų, lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos docentė, daktarė 
lolita Jolanta Piličiauskaitė.

Ąžuolas skulptūrai buvo surastas 
ir kunigo padovanotas greitai, tačiau 
lėšų paieškos užsitęsė. Organizatorė 
prisimena, kad artėjant 11-tam An-
gelų kalvos gimtadieniui užliejo jaus-
mas, jog Donorus sergėjančio angelo 
fundatorius yra visai greta, tik reikia... 

jam paskambinti. „Mintyse pagalvo-
jau: „Dieve, jei Tu nori, kad šis 51-asis 
angelas kalvoje atsirastų, pasakyk, kam 
man paskambinti.“ internete rastas 
pirmasis numeris neatsakė, tačiau 
atsiliepus antrajam – lietuvos asoci-
acijos „Gyvastis“ prezidentei Aušrai 
Degutytei, abejonių neliko – donorus 
sergėjantis angelas tikrai bus ir melsis 
už tuos, kurie šauksis jo pagalbos.“

Kiekvienas gyvenantis su dovanotu 
organu mini savo antrąjį gimtadienį, 
kuomet jam buvo atlikta transplan-
tacija. Dėkingumas donorui ir jo 
šeimai už sprendimą, išsaugojusį kito 
žmogaus gyvybę, lydi jį visą gyveni-
mą. Deja, pagal lietuvos įstatymus, 
transplantą gavęs asmuo, negali 
sužinoti nei kas yra jo donoras, nei 
kas jo artimieji. Taigi negali tiesiogiai 
išreikšti ir savo padėkos jiems.

„Nuoširdžiai dėkojame visiems, 
savo aukomis ar darbais prisidėju-
siems prie Angelo projekto įgyven-
dinimo“, – sako lietuvos asociacijos 
„Gyvastis“ prezidentė Aušra Deguty-
tė. Jos teigimu, ypatingai jautru tai, 
kad „Gyvasties“ bendruomenės na-
riai, kurie gyvena su dovanotu organu 
ir todėl dažniausiai turi tik dalinį 
darbingumą bei patys neretai stokoja 
lėšų, aktyviai prisijungė prie šios inici-
atyvos skirdami auką. „Angelų kalvoje 
sparnus išskleidęs Donorų angelas yra 
ta neišsakyta padėka donorams, jų 
šeimoms bei artimiesiems“ – viliasi 
Aušra Degutytė.

Veikla finansuojama Neįgaliųjų reikalų  
departamento prie SADM lėšomis
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Šių metų kovo 13d. mano penkerių 
metų dukrytei elžbietai buvo atlikta 
kepenų transplantacija. Donoru tapo 
elžbietos tėtis. Mūsų išgyvenimų 
amplitudė šiuo laikotarpiu buvo labai 
plati: nuo didžiausios, kūną kaustan-
čios baimės iki sunkiai apibūdinamo, 
palaimingo suvokimo, jog gyvenimas 
yra didis stebuklas ir kiekviena situ-
acija yra dovana. Karantiną praleidę 
Varšuvos vaikų ligoninėje, grįžome 
pavasariu, vasara džiaugtis ir stiprėti 
savo namuose. Būtent tada ir nutiko 
nuostabus šios vasaros nuotykis – 
„Gyvasties“ stovykla Šventojoje.

Pamačius, jog tokia stovykla or-
ganizuojama, mūsų šeimos taryba 
atsakingai aptarė galimus pavojus. 
Pavojų visuomet yra gyvenant po 
transplantacijos ir vartojant imuninę 
sistemą slopinančius vaistus, o kur 
dar tas nelabasis, visus bauginantis, 
COViD 19 virusas. Tačiau privalumų 
matėme daugiau – gaivus, jūra kve-
piantis Šventosios oras, bendrystė su 
panašaus likimo žmonėmis, aktyvus, 
turiningas laisvalaikis – nepaliko abe-
jonių, jog dalyvausime visa šeima.

Atvykus ir įsikūrus visi stovyklau-
tojai gavome užduotį sugalvoti sto-

„Gyvasties“ stovykla šventojoje – atgaiva kūnui, sielai ir mintims 
Agnės Petkutės Kilmanienės, Elžbietos mama

vyklai pavadinimą. Netikėtai prabilo 
mūsų tyli ir nedrąsi elžbieta – „Gyve-
nimas“ – būtent šis pavadinimas, su-
laukęs daugiausiai palaikymo ir tapo 
stovyklos pavadinimu. Mūsų šeima, 
po visų sunkumų, tikrai žino, jog 
gyvenimas yra didžiausia dovana.

 Mūsų laukė įkvepiančios pažintys. 
Dalyvių istorijos apie transplantacijas, 
daugybę metų atliekamas dializes ir 
mokėjimą džiaugtis gyvenimu, liko 
mūsų širdyse. Buvo taip gera stebėti, 
kokie stiprūs, optimistiški, šilti ir 
draugiški visi susirinkusieji. Pirmą 
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su CovID-19 reanimacijoje 3 savaites kovojęs Josifas:  
„Galvojau – negi neišsikapstysiu?“ 
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Vilniaus skyriaus parengta informacija

2020-uosius vilnietis Josifas ra-
dzevičius tikrai atsimins visą savo 
gyvenimą. Per šiuos metus 58-erių 
metų vyras atlaikė tiek išbandymų, 
kiek kitiems netenka per visą gyve-
nimą. Kojos amputacija, infarktas, 
plaučių uždegimas ir galiausiai – 
itin sunki COViD 19 forma. Tokie 
smūgiai būtų didelis iššūkis visiškai 
sveikam žmogui, tačiau Josifui – 
dar didesnis, mat jis serga diabetu 

ir prieš 4 metus jam atlikta inksto 
transplantacija. 

Antras gyvenimas
Organų transplantaciją išgyvenę 

žmonės neretai sako turintys du gim-
tadienius. Tokį Josifas gavo prieš ke-
tverius metus – 2016-ųjų sausį, tačiau 
ir iki jos keliauti teko netrumpai.

Vyras prisimena, kad staigiai pras-
tėti savijauta ėmė dar 2010 metais. 

„Gydytoja stebėti mano inkstus pra-
dėjo dar seniau, maždaug 1995-me-
tais. Kadangi esu rizikos grupėje –  
sergu cukralige, vis turėjau pasiti-
krinti. Palaipsniui kreatinino kiekis 
kraujyje vis didėjo, kas rodė, kad 
inkstų būklė prastėja. Galiausiai, 
pradėjau ir jaustis vis silpniau. Atsi-
sakė abu inkstai, todėl nuo 2011 m.  
man buvo paskirta dializė. Taigi 
buvo aišku, kad mane išgelbės tik 

kartą sutikti žmonės labai greitai rado 
bendrą kalbą, paskatinti linksmų ir 
įtraukiančių energingosios psicholo-
gės Vidutės Ališauskaitės užduočių ir 
psichologinių žaidimų.

ryte visų stovyklos dalyvių laukė 
mankšta prie jūros su žaviaja šokių 
mokytoja Gintare Malinauskaite. 
uolumas, šypsena ir didžiulė meilė 
šokiui bei žmonėms traukė visus lyg 
magnetas, tad saulės palydėjimo šo-
kiai prie jūros vakare pritraukdavo ne 
tik stovyklautojus, bet ir praeivius.

Po aktyvių, kūną sveikatinančių ir 
pozityviai nuteikiančių užsiėmimų, 

mūsų sielas ir akis džiugino meno te-
rapija su elona rutkauskiene. Jaukūs 
pokalbiai, elonos šiluma, mandalų 
pynimas, žibintų gamyba ir deko-
ravimas įtraukė ir mažus, ir didelius.

Stovyklautojai turėjo išskirtinę ga-
limybę stebėti cirko artistų repeticiją. 
Kartu keliavome grožėtis ir susipažin-
ti su Japoniškais sodais, skanavome 
sakurų ir mačios arbatas, galvojome 
norus, kurie užrašyti ir prikabinti 
prie tam skirtos sienelės, neabejotinai 
turėtų išsipildyti.

Šį kartą naktiniame žygyje su pačių 
gamintais žibintais nedalyvavome – 

pritrūkome jėgų, tačiau girdėdami 
pasakojimus, apie patirtis ir lobio 
paieškas žygio metu, viliamės, jog 
kitais metais būtinai dalyvausime.

5 dienos prabėgo akimirksniu. 
Daug kartų pagavau save galvojančią, 
„sustok, akimirka žavinga!“. Mažoji, 
grįžusi dar ilgai dalinosi įspūdžiais 
ir džiaugėsi dalyvavusi. Pirmoji sto-
vykla, su „Gyvasties“ organizacijos 
žmonėmis, mūsų šeimai dovanojo 
nepaprastai daug įspūdžių ir geriausių 
prisiminimų. iš visos širdies sakome 
ačiū kiekvienam prisidėjusiam ir jau 
labai laukiame susitikimo kitą vasarą.

Veikla finansuojama Neįgaliųjų reikalų  
departamento prie SADM lėšomis
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inksto transplantacija, kuri įvyko 
2016 m.“, – savo istoriją trumpai 
pasakoja Josifas. 

Transplantavus inkstą Josifo gyve-
nimas pašviesėjo, vyras beveik grįžo 
į įprastą ritmą ir jautėsi kur kas 
geriau, tačiau džiaugėsi tuo neilgai. 
Prabėgus ketveriems metams Josifui 
dar kartą teko nemenkai pakovoti 
už gyvybę.

Trečiasis gimtadienis
2020-ieji Josifą pasitiko ne itin sve-

tingai. iš pažiūros nekalta žaizdelė ant 
piršto privedė prie kojos amputacijos. 
Po operacijos vyras buvo nusiųstas 
į reabilitaciją, tačiau po savaitės vėl 
pasijuto blogai. Šį kartą pajuto labai 

didelius galvos skausmus. „Galva 
tiesiog plyšo. Man iškvietė greitąją, 
nuvežė į Santariškes ir ten diagnozavo 
galvos smegenų infarktą. ligoninėje 
gulėjau kelias savaites, o vėliau vėl 
grįžau į reabilitaciją, kur praleidau 
dar 6 savaites. Kai galiausiai kovo 
mėnesį mane išrašė, pagaliau jau-
čiausi gerai“, – išgyvenimais dalinosi 
vyras.

Gera savijauta vyras mėgavosi neil-
gai, į ligoninę teko grįžti jau birželį –  
šį sykį dėl COViD-19 infekcijos. 
„Mano žmona dirba slaugės padėjė-
ja Santariškių ligoninėje. Vienos iš 
kolektyvo darbuotojų sūnus važiavo 

slidinėti, ji tuo metu nieko nesakė. 
Pamenu šeštadienį žmona sako, 
kažkaip labai mieguistai jaučiuosi. 
Po kurio laiko ir pats pajutau sil-
pnumą, labai staiga dingo uoslė, o 
vėliau pakilo ir temperatūra. Pa-
skambinau į greitąją pagalbą, mane 
nuvežė į infekcinę ligoninę, padarė 
tyrimą dėl COViD-19“, – pasakojo 
58-erių vyras.

Tuo tarpu Nefrologijos Cent- 
ro vadovas, gydytojas nefrologas  
prof. Marius Miglinas sako, jog 
Josifas jam itin grėsmingos li-
gos neišvengė. „Jis sunegalavo šių 
metų birželio mėnesį, pradėjo justi 
bendrą silpnumą, mieguistumą, 
padažnėjusį kvėpavimą. Kreipėsi 

į Santaros klinikų infekcinių ligų 
centro priėmimo skyrių. Tepinėlis iš 
nosiaryklės patvirtino COViD-19 
infekciją. Pacientas hospitalizuotas 
į COViD-19 skyrių, kadangi pri-
klausė rizikos grupei. Jo būklė ėmė 
blogėti, liga komplikavosi pneumo-
nija. Teko nutraukti gydymą imu-
nosupresiniais vaistais. Visą laiką 
stebėjome transplantuoto inksto 
veiklą, kadangi atmetimo reakcijos 
pavojus buvo iš tiesų didelis. Dėl 
progresuojančio kvėpavimo nepa-
kankamumo Josifas buvo perkeltas 
į reanimacijos skyrių, jam skirta 
deguonies terapija per kaukę“, – 

pasakoja gydytojas nefrologas prof. 
M. Miglinas.

Josifas pripažįsta, kad išties suneri-
mo – su persodinta inkstu ir sergant 
cukralige išsikapstyti nebus lengva. 
„Tris savaites praleidau visiškai vie-
nas, juk tada lankyti žmonių nebuvo 
galima, jokių telefonų, ryšio su ar-
timaisiais. Minčių kildavo visokių, 
mes jaučiausi tikrai labai blogai nes 
kvėpuoti buvo sunku, trūko oro, 
kankino silpnumas. Dvi savaites 
dieną naktį miegojau su kauke. Ne 
kartą pagalvojau – negi šį kartą jau 
neišsikapstysiu? Man pasisekė – po 
trijų savaičių reanimacijoje atsiga-
vau“, – atviravo vyras.

Pa s ak ,  gydy to jo  ne f ro logo  
M. Miglino, Josifo būklė ėmė gėrėti, 
buvo atstatytas gydymas imunosu-
presiniais vaistais, transplantuotą 
inkstą pavyko išsaugoti, na, o šiuo 
metu vyro būklė stabili, jį ambulato-
riškai atidžiai prižiūri nefrologas.

Dabar Josifas dėl kojos amputaci-
jos vėl atvyko į reabilitaciją, šį kartą 
tikisi, kad jai pasibaigus vyks namo 
ir galbūt galės ramiai sau pagyventi. 
Tačiau vyras neslepia, kad bendra 
savijauta jau nebėra tokia, kaip prieš 
susergant COViD-19. „Tik grįžus iš 
ligoninės savijauta buvo labai prasta, 
dabar jau geriau – jaučiuosi kiek 
atsigavęs, tačiau ar pavyks atsigauti 
iki galo – nežinia. Fizinės galimybės 
tikrai ne tokios, kaip iki to – kur 
kas sunkiau kvėpuoti“, – pasakojo 
58-erių vyras. 

Atlikę reikiamus tyrimus po  
COViD-19, medikai Josifui pranešė, 
kad infekcija paliko savo pėdsakų –  
funkcionuoja tik 50 proc. plaučių. 
„Dabar belieka laukti. Pakartoti-
nius tyrimus reikės atlikti po pusės 
metų. Yra vilties, kad galbūt pagerės, 
tačiau garantijų – jokių“, – viltin-
gai kalbėjo Josifas. Vyras tikina, 
kad nepaisant visų iššūkių, visada 
stengiasi išlikti pozityvus. Taip ir 
šį kartą – džiaugiasi, kad išsikapstė 
iš labai sunkios ligos gniaužtų ir be 
galo dėkoja artimiesiems už didžiulį 
palaikymą.
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Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ sporto žaidynės 
PAuliuS ŠOPiS, eGiDiJuS KAliNAiTiS, Šiaulių inkstų ligomis srgančių draugijos „Atgaja“ nariai

liepos 25 d. Šiaulių sporto gimna-
zijos salėje įvyko lietuvos asociacijos 
„Gyvastis“ sporto žaidynės. Susirinko 
gausus dalyvių būrys, kuris atstovavo 
keturis miestus – Vilnių, Kauną, Ma-
rijampolę (bendra komanda su Vil-
kaviškiu) ir Šiaulius. Buvo varžomasi 
šešiose rungtyse – smiginio, krepšinio 
(baudų metimo), lankų mėtymo, 
šaudymo pistoletu, bei komandinėse 
šaškių ir bočios rungtyse.

Žaidynių dalyvius pasveikino Šiau-
lių miesto vicemeras egidijus elijo-
šius. Jis pasidžiaugė, kad lietuvos aso-
ciacija „Gyvastis“ jau antrus metus iš 
eilės žaidynes organizuoja Šiauliuose 
ir net pandemijos akivaizdoje žmonės 
su transplantuotais organais, ar jų 
laukiantys, ryžtasi tokiems iššūkiams. 

Vicemeras palinkėjo sėkmės visiems 
dalyviams, tačiau išgirdęs, kad ant 
pereinamosios „Gyvasties“ nugalėtojų 
taurės vis dar nėra įrašytos Šiaulių 
komandos, palinkėjo, kad šiemet ant 
jos atsirastų Šiaulių miesto vardas ir 
šūkis „Šiauliai juda“.

Žaidynės vyko intensyviai besivar-
žant – atkaklios kovos vyko krepšinio 
aikštelėje ir šaudymo sektoriuose, 
buvo kruopščiai skaičiuojami taškai 
smiginio ir žiedų mėtymo rungtyse, 
virė aistringos, daug emocijų sukė-
lusios, kovos komandinėse šaškių ir 
bočios rungtyse.

Tačiau viskas, kas turi pradžią, turi 
ir pabaigą. Suskaičiavus rezultatus pa-
aiškėjo, kad Šiaulių miesto vicemero 
linkėjimas išsipildė su kaupu – Šiaulių 

komanda, surinkusi net 28 taškus, 
laimėjo nugalėtojų taurę. Antrąją 
vietą, surinkusi 10 taškų, laimėjo 
Kauno komanda, trečioje vietoje li-
kusi Vilniaus komanda nuo kauniečių 
atsiliko tik 1 tašku – surinko 9 taškus. 
Jungtinė Marijampolės ir Vilkaviškio 
komanda surinko 7 taškus.

Šiauliečiai labai džiaugėsi perga-
le, tačiau ne ji svarbiausia – daug 
svarbesnė mūsų bendrystė, vienas 
kito palaikymas, nuoširdi draugystė, 
na ir žinoma visus mus vienijantis 
bendras tikslas – organų donorystės 
propagavimas.

Ačiū visiems prisidėjusiems prie 
šios puikios šventės organizavimo – 
be komandos nebūtų tokio puikaus 
rezultato. iki susitikimo!!!

Veikla finansuojama Neįgaliųjų reikalų  
departamento prie SADM lėšomis
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ačiū, kad MuMS rašoTe

Vilniečių gyvastiečių stovykla Šventojoje
JOlANTA PANAVieNė, Lietuvos Asociacijos „Gyvastis“ Viniaus skyriaus narė 

2020 metai pasauliui atnešė didelių pokyčių: susidūrė-
me su nauja, nepažįstama grėsminga ir labai užkrečiama 
liga, kuri pakeitė visų mūsų gyvenimus, tad visiems teko 
karantinuotis. užsidarėme namuose ir 3 mėnesius klusniai 
tūnojome juose. Gyvastiečių užsiėmimai persikėlė į elektro-
ninį pasaulį: daug valandų kalbėjome telefonu, bendravome 
elektroninėje erdvėje, na o kai sulaukėme karantino pabai-
gos, vis dar nežinojome kaip dirbsime, kaip bendrausime. 
Tik likus šiek kiek daugiau nei mėnesiui iki planuojamos 
stovyklos prie jūros sužinojome, kad stovykla tikrai vyks. 
Tai buvo labai džiugi žinia! Visiems jau taip buvo pabodęs 
karantinas, kad greitai apsisprendėme vykti į psichosocialinę 
stovyklą Šventojoje, tuo labiau, vykome ne į bet kokią, o 
saugančią kiekvieną dalyvį, leidžiančią atsivežti šeimos narį, 
kad viename kambaryje apsigyventumėme su žmogumi be 
rizikos užsikrėsti Covid-19 virusu. Smagumėlis, gyventi su 
saviškiais, o dieną bendrauti su gyvastiečiais. Visą pavasarį 
iškentėjusiais karantiną, įtrauktais į padidintos rizikos grupę, 
gyvastiečius sujungė ir visais įmanomais būdais užiminėjo 
psichologė Vidutė Ališauskaitė. Kasdieninė įvairi veikla, kaip 
rankdarbių darymas, lauko žaidimų organizavimas, mankšta 
ir šokiai prie jūros su muzika ir šokių mokytoja Gintare Ma-
linauskaite prablaškė ir džiugino kiekvieną. Visa veikla buvo 
taip gerai suplanuota gryname lauke arba sudarant reikiamus 
atstumus tarp dalyvių patalpoje. Psichologė gudriai išdalino 
užduotis rūpintis slapta pasirinktu kolega, surasdama mums 
kuo užimti mintis ir pasirūpinti kokį gražesnį komplimentą 
ar simbolišką dovanėlę patalpinti ant pasirinkto kolegos 
nupiešto portreto. romantiškiausi ir ištvermingiausi gy-
vastiečiai su psichologe Vidute dalyvavo naktiniame žygyje. 

Patys pasidarę nuostabius žibintus, iškeliavo pajūriu į naktinį 
žygį. O ten... įdomūs pokalbiai, siurprizai, lobio paieškos 
ir radybos!!! Grįžus dar buvo jėgų įspūdžius pasidalinti prie 
arbatos, kurią padarė likusieji draugai. „Diaverum“ dializės 
centras padovanojo ekskursiją į Japonišką sodą. Šiame 
sode gidė pravedė ekskursiją ir japonišką arbatos gėrimo 
ceremoniją. Papildėme savo žinių bagažą apie Japoniją. 
Taip pat esame dėkingi „Diaverum“ klinikų kineziterapeu-
tui Virmantui Juodžiui už ypatingai vertingas individualias 
konsultacijas. 

Tad kai pagalvoji, ar gali būti kas geriau kaip poilsis prie 
jūros, geru oru, su linksma kompanija, tokiu sudėtingu 
laikotarpiu, kai mus pačius saugojo projekto vykdytoja 
elona rutkauskienė su „Gyvasties“ vadove Aušra Degu-
tyte, o vidinį poreikį pabendrauti  ir pabūti su draugais 
organizavo psichologė Vidutė Ališauskaitė. Aš jau vėl noriu 
į tokią psichosocialinę vasaros stovyklą prie jūros!

Už psichosocialinę stovyklą dėkojame  
Vilniaus miesto savivaldybei. 

Veikla finansuojama Vilniaus miesto 
savivaldybės visuomenės sveikatos rė-
mimo specialiosios programos lėšomis. 
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Klaipėdiečiai ir jų turininga vasara
DAiVA DrAGūNieNė, VLNLD „Klaipėdos „Gyvasties“ pirmininkė

Jau vasara baigėsi. Sunkus metas mums, esantiems 
didelės rizikos grupėje. ilgai buvome uždaryti namuose, 
tačiau surizikavome ir rugpjūčio 8-9 dienomis, mes Va-
karų lietuvos nefrologinių ligonių draugijos „Klaipėdos 
„Gyvasties“ nariai išvykome į Zarasus. Kelionė prasidėjo 
matuojant kiekvieno nario kūno temperatūrą. Vykome 
visi su gera nuotaika. Atvykę pasivaikščiojome miesto 
aikštėje, vėliau mus pasitiko ekskursijos vadovas Vasilijus, 
labai šiltas ir linksmas žmogus. 

Zarasus supa 363 ežerai. Nuvykome prie Zarasų miesto 
ežero, kurio gylis yra 43 metrai, plaukiojome pantoniniu 
katamaranu. Paplaukioję ežere nuvažiavome į Šlinininkų 
vandens malūną, skanavome ruginiais paveldo blynais. 
Pasisotinę nuvykome prie Stelmužės ąžuolo, kuriam yra 
1500 metų. Vakare nuvykome į sodybą „Paukščių salą“, 
kuri yra šalia luodžio ežero, maudėmės ir vakarojome, 
kadangi sodyboje dar buvo švenčiamos krikštynos, ma-
tėme gražius fejerverkus. ryte papusryčiavę nuvykome į 
Baltriškių kaimą, į vienuolyną, ten gyvena 6 vienuoliai. 
Mes bendravome su vienuoliu Pransiškum iš Belgijos, 
jis lietuvoje jau 20 metų. labai maloniai ir šiltai paben-
dravę, nuėjome į bažnytėlę, kuri pastatyta 1920 metais 
ir nesenai atrestauruota. Aplankėme Dusetas. Gerokai 
po pietų išvykome į Klaipėdą. 

Vasaros metu mūsų projekto asistentė ramunė vežiojo 
narius į sveikatos įstaigas, vaistines, į maisto banką, pa-
prašius padeda visada. Nors ramunė turi labai sergantį 
vyrą, tačiau neatsisako padėti. Ačiū jai. 

Štai jau rudenėlis, prasidėjo pats darbymetis, esame 
didelėje rizikos grupėje, tačiau išsiilgę vieni kitų ir 

meno terapijos, šokių sugrįžome į salę ir dirbtuves. Kol 
kas nusprendėme dalyvauti užsiėmimuose. Šokiuose 
šokame linijinius pramoginius šokius, o meno terapijos 
Klaipėdos etnokultūros centro dirbtuvėlėse, dirbame 
su oda (nuo rakto pakabukų, raktinių iki pieštukinių, 
rankinių, rankinių kompiuteriams, papuošalų). Ačiū 
mūsų mokytojai menininkė Jūratei. Jei vėl smogs ka-
rantino banga - sugrįšime į namus ir viską darysime 
nuotoliniu būdu. 

Ačiū visiems važiavusiems ir prisidėjusiems prie šios 
kelionės finansiškai. Džiaugiamės, kad galėjome aplankyti 
Zarasų kraštą ir lankyti šokius, meno terapiją. 

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

KLAIPĖDOS 
MIESTO  
SAVIVALDYBĖ
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Marijampoliečių išvyka 
finansuota Marijampolės 
savivaldybės neįgaliųjų 
socialinės integracijos 
programos lėšomis.

MARIJAMPOLĖS 
MIESTO  
SAVIVALDYBĖ

Mėgstantys žuvauti, meškeres išvyniojo, smagiai laiką 
gamtoje su kvapnia žuviene leido už Marijampolės ribų.

 O kai jau buvo galima lėkti į visas puses, Suvalkijos 
„Gyvastis“ su vasara atsisveikinti pasirinko vidurio lie-
tuvos miestą, Kėdainius. Pasivaikščioję po miestą, garsų 
savo istorine praeitimi ir dailiu senamiesčiu, vykome į 
savitą gamtos grožiu ir šventa istorine atmintimi gyven-
vietę – Paberžę. Na, o stipriausi, kurie dar pajėgė įveikti 
125 laiptelius, galėjo pasigrožėti Nevėžio upės kilpomis 
iš Krekenavos apžvalgos bokšto. Kadangi vykome su 
nuotykiais, liko dar neaplankytų vietų, nusprendėme 
kelionę pakartoti.

ruduo prasidėjo sportiškai. Dalyvavome tradicinėse 
sporto žaidynėse „Olimpinė mylia“. iš šešiolikos komandų 
bočios varžybose užėmėme antrąją vietą, šaškių rungtyje 
pirmąją. 

Tikriausiai gražiausias ir prasmingiausias šio ketvirčio 
renginys, kuriame dalyvavome „nusileidęs“ padėkos an-
gelas donorams ir jų artimiesiems „Angelų kalvoje.

Kaip gyvename pokarantininiu laikotarpiu
ilONA MASAiTieNė, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ Marijampolės skyriaus projekto vykdytoja

Kaip jau minėjau ir praeitame numeryje – pandenija 
mus pristabdė, bet nesustabdė. Po užsidarymo namuose 
pastebėjau begalinį žmonių norą susitikti, bendrauti, 
judėti. Vienas mūsų organizacijos narys juokavo: „jei 
mums nieko negalima, išvežkit į mišką ir palikit“. Į 
mišką išvežti nereikėjo, nes po truputėlį labai atsargiai 
ir nedrąsiai pradėjome judėti. Be darbinių kasdieninių 
užsiėmimų (individualios pagalbos, savipagalbos, menų) 
pirmąjį išėjimą visiems drauge pasirinkome savo mieste 
aplankydami senovinių automobilių ir motociklų muziejų 
„Kubilkiemis“. 
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Smagi „Atgajos“ vasara
ArūNAS VAiCeKAuSKAS, JurGA ir PAuliuS ŠOPiAi, Šiaulių inkstų ligomis srgančių draugijos „Atgaja“ nariai

Nors situacija buvo ne pati dėkingiausia Šiaulių inkstų 
ligomis sergančiųjų draugijos „Atgaja“ kolektyvas vasarą 
praleido tikrai smagiai ir prasmingai.

Birželio pabaigoje su itin smagia kompanija, net 24 
nariais, keliavome Į Jūrmalos pajūrį. Atvykę įsikūrėme 
poilsio namuose ir papietavę ėjome pasisveikinti su jūra. 
Puikus oras, šiltas vanduo ir smėlis, nuostabus Jūrmalos 
paplūdimys. Atsipūtę po kelionės, pavakarieniavę suren-
gėme varžytuves lauko poilsiavietėje – žaidėme smiginį, 
mėtėme žiedus, šokinėjome per šokdynę. Visose rungtyse 
buvo kruopščiai fiksuojami rezultatai ir išrinkti nugalėto-
jai, kurių laukė apdovanojimai. 

Antrą kelionės dieną, po pusryčių palikome svetingus po-
ilsio namus ir iškeliavome toliau ieškoti nuotykių. Pradžioje 
vaikštinėjome po Jūrmalą, kurioje aplankėme pėsčiųjų poilsi-
nį taką. Vėliau vykome į Tukums miestelio šeimos valgyklėlę 
„Mikelitis“ – ten labai skaniai ir sočiai papietavome – dau-
gelį nustebino milžiniškos porcijos ir žema kaina. Papietavę 
keliavome link lietuvos, pakeliui aplankydami Dobelėje 
stūksančius livonijos ordino pilies likučius, kur kelionės 
vadovas supažindino su to meto pilies istorija, trumpam 
stabtelėjome Tervetės miško parke, na ir žinoma atmintin 
įstrigo nepamirštamos nuotraukos prie žydinčių aguonų.

liepos 19 d. prie Talkšos ežero vyko kasmetinės drau-
gijos „Atgaja“ meškeriojimo varžybos. Oras buvo puikus, 
tad dalyviai nedelsdami pradėjo varžybas, na, o ir gausiai 
palaikymo komandai veiklos taip pat netrūko. rinkome 
pakrantėje paliktas šiukšles, statėme palapinę, kūrėme 
laužą, o sulaukę pirmųjų laimikių - žuvies, kurias teisėjas 
Arvidas Kšivickas kruopščiai pasvėrė ir suskaičiavo, var-
žybų pabaigai išvirėme visą katilą žuvienės!

Susumavus rezultatus nustatyti varžybų nugalėtojai – 
pirmoji vieta atiteko Kęstučiui Savickui, pagavusiam dau-
giau nei 2 kg. žuvies, antroji vieta atiteko Pauliui Šopiui, 

trečioji – Juozui Steponaičiui. Dalyviai buvo medaliais bei 
diplomais, apdovanoti Žvejų draugijos dovanų čekiais ir 
MB „Amūras“ savininko Tado Stanelio įsteigtais prizais 
– žvejybos reikmenimis.

liepos 25 d. Šiaulių sporto gimnazijos salėje įvyko „Gy-
vasties“ sporto žaidynės. Dėl pandemijos dalyvių skaičius 
nebuvo toks gausus kaip įprasta, tačiau dėl to žaidynės 
nebuvo mažiau azartiškos ar intriguojančios.

Na, o šiauliečiai po savaitės įspūdžiais dalinosi jau vyk-
dami į Neringos miestą.

Kaip ir pernai Jūrmalos kurorte, šiemet taip pat, Kuršių 
žemėje buvo parinktas kelionės modelis, kad patys sau 
būsime gidais ir šio nuostabaus krašto tyrinėtojais. Tad, 
persikėlus keltu į Smiltynę, keli „Atgajos“ nariai vyko į lie-
tuvos jūrų muziejų, du bendrakeleiviai išlipo Juodkrantėje 
ir dviračiais likusius keliautojus vijosi iki pat Nidos.

Nidoje pasiskirstę grupelėmis leidomės tyrinėti šio pajū-
rio perlo. Kas patraukė link Parnidžio kopos, kiti pasiryžo 
užkopti į Nidos švyturį ir pasimėgauti nuostabiu vaizdu, 
kas aplankyti Tomo Mano muziejų, keletas dalyvavo liu-
teronų bažnyčioje vykusiose šv. Mišiose vokiečių kalba. 
Na ir, žinoma, kaip be maudynių jūroje! Po šešių valandų 
klajonių ir atradimų, besidalinant įspūdžiais, netylant 
juokui vykome namo.

Pavargę bet laimingi, pasiekę Šiaulius, tarėme sau - iki 
greitų susitikimų!
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Kauno Gyvastiečių vasara ir savijauta  
po karantino
rūTA BlieKieNė, GAiVA VilKeVičieNė, KKNLD „Kauno Gyvastis“ narės 

Įvairios programos, skirtos neįgaliųjų integracijai ak-
centuoja neįgaliųjų įtraukimą į visuomenę. Kartais kyla 
abejonių, ar kai kurie prioritetai, kurie įtraukiami, kaip 
labiausiai reikalingi neįgaliesiems ištikrųjų turėtų būti kaip 
pirminiai, tačiau niekas netiria pačių neįgaliųjų poreikių, 
neklausia nuomonės, pagaliau leidžia nuspręsti už pačius 
neįgaliuosius, ko jiems reikia. 

Džiaugiuosi, kad pavyksta susiburti ir būti vieningiems 
ir mažos išvykos dar labiau sustiprina mūsų bendruomenę. 
Būdami žingeidūs, geisdami pažinti aplinką bei gebantys 
bendruomeniškai gyventi, kuriantys planus ir juos įgyven-
dinantys aplankėme Antano ir Jono Juškų etninės kultūros 
muziejų, kuris - įkurtas 1990 m. buvusioje klebonijoje. 
Tai seniausias išlikęs pastatas Vilkijoje. Manoma, kad šiam 
namui yra virš 300 metų. Jo sienos regėjo mums gerai 
žinomus lietuvių kūrėjus, tačiau ryškiausią pėdsaką čia 
paliko garsiausias lietuvių tautosakininkas ir etnografas 

Antanas Juška. Jo sukaupti lietuvių liaudies dvasiniai 
turtai ir šiandien stebina savo gausa. A. Juškos amžininkai 
mini daugiau nei 70 000 senųjų lietuviškų žodžių žodyną,  
7 000 dainų dainyną, apie 2 000 melodijų rinkinį, Vydūno 
ranka rašytus laiškus, B. Buračo autografais paženklintas 
knygas, dešimtis raštais mirgančių audinių, skrynių, šim-
tus senosios buities rakandų. Kasmet čia vyksta tradicinės 

brolių Juškų dainų ir kalendorinės 
šventės, rengiamos parodos, susiti-
kimai su įdomiais žmonėmis.

Toliau mūsų kelionė pėdino 
link Vilkijos bažnyčios, kuri buvo 
pašventinta ir naujai pastatyta dar 
1908 m. rugsėjo 21 d. Tai didin-
gas raudonų plytų pastatas, iškilęs 
ant kalno ir tapęs pagrindiniu 
miesto akcentu. Vilkijos bažnyčia –  
neogotinio stiliaus, lotyniško kry-
žiaus plano, su daugiasiene apside 
(t. y. skliautuota), dvibokštė (bokš-
tų aukštis 35 m.) Bažnyčios vidus  
3 narvų, o fasadas sudėtingas, su- 
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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
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 - ievos Meškauskaitės  
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

skaidytas truputi atgal patrauktu 
frontonu tarp dviejų aukštų bokštų. 
langai gotiškų formų su smailiomis 
arkomis.

Geisdami persikelti per mūsų Ne-
muną, pasinaudojom Vilkijos kelto 
„Vilkynė“ paslaugomis ir skriejom 
link Zapyškio bažnytėlės. čia pasisėmę 
dvasinės ištvermės ir istorinės tvirtybės 
nuriedėjom iki „Barsukynės“, kur 
gamta savo prieglobstyje, mums leido 
aptarti savo kelionės patirtį, o svar-
biausia mūsų „Kauno Gyvasties“ narių 
bendruomenės džiaugsmą gyventi!

Norėdami dar daugiau laiko praleisti 
gamtoje sekančią eksursiją keliavome 
į Zyplių dvarą – pasigrožėti dvaro 
parku, rūmais, aplankyti zanavykų 
muziejų bei pasivaišinti zanavykų šei-
mininkių vaišėmis. Zyplių dvaras turi 
savo istoriją, kurią mums papasakojo 
gidė. labiausiai vietiniai gyventojai 
džiaugiasi lukšių miestelio seniūno 
V. Cikanos idėjomis ir darbais. Jo 
rūpesčiu 2002 m. pradėti dvaro tvar-
kymo ir atstatymo darbai. 2012 m. 
atidaryti restauruoti dvaro rūmai. 
2014 m. buvusioje dvaro vežiminėje 
įsikūrė Zanavykų muziejus. Šiuo metu 
dvare eksponuojama daug meno dir-
binių: paveikslų, rankdarbių, medžio, 
akmens skulptūrų, keramikos, kalvys-
tės, stiklo dirbinių, vyksta koncertai, 
spektakliai, plenerai, stovyklos. Dvaro 
pastatus supa 21 ha ploto parkas. Jame 
auga nemažai vertingų rūšių medžių.

Zyplių dvaro virtuvėje įsikūręs 
restoranas „Kuchmistrai“ – vieta, 
kur į darnią visumą susipina XiX a. 
vid. įkurto dvaro ansamblio istorija, 
senieji lDK virtuvės receptai, geriau-
sios vietinės žaliavos ir zanavykiškas 
svetingumas. Siekiant išsaugoti ne 
tik kulinarinį, bet ir kultūrinį krašto 
paveikslą puoselėjamos senosios tradi-
cijos ir kuriamos naujos, atspindinčios 
šiuolaikinio gyvenimo aktualijas šiame 
istoriniame kontekste. Dvaro virtu-
vėje naudojami tokie seniai žinomi 
gamybos būdai kaip rauginimas, ilgas 
kepimas, kepimas ant laužo, rūkymas 
ir t. t., kurie užkariauja modernųjį 
meniu ir dera su sveikesniu požiūriu 
į kasdienę mitybą. 

Šauniai praleidę dieną, skaniai 
pavalgę niekas neskubėjo namo. Va-
žiuojant atgal dar aplankėme lekėčių 
miestelį, užsukome į Novaraistį pažiū-
rėti paukščių būriavimosi vietų. Ten ir 
pamatėme, kad jau ruduo, paukščiai 
išskridę ir nuostabi rudens diena eina 
vakarop.

Tikriausiai tai mūsų bendruomenės 
„Kauno Gyvasties“ vasaros išlydėtu-
vės. Būdami kartu esame stipresni! 
Ačiū už bendrystę.

Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projekto 
veikla finansuojama 
Kauno r. savivaldybės 
lėšomis.
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Gražia tradicija tapo KKNlD  „Kau-
no Gyvastis“ žygiai dviračiais. Pradė-
jome dviese su Darium, o dabar jau 
mūsų minančių dviračių pedalus 
gražus būrelis. Šis šiltasis sezonas 
padovanojo nemažai įsimintinų ke-
lionių. Ne(beprotiškiausia) kelionė 
buvo sausio pirmąją, kada važiavome 
sutikti Naujųjų metų.

Aplankyta Šilavotas, Birštonas, 
Jonava, Vilkija, Paštuva, Kazlų rūda, 

ligos ir traumos, dėl kurių žmonės 
anksčiau kentėdavo visą gyvenimą ar 
net mirdavo, šiandien yra išgydomos. 
Tačiau sunku ir įsivaizduoti, kokia 
kartais gali būti to kaina. Filmas „Ypa-
tingieji“ leido mums, KKNlD „Kau-
no Gyvasties“ savipagalbos grupėje 
suvokti, jog gydytojų darbas yra be 
galo sunkus ir pasiaukojantis.

Šįkart savipagalbos grupės nariai 
dalyvavo filme, kuris  buvo rodo-
mas  V. Kudirkos bibliotekoje, tačiau 
pasibaigus jam, nenorėjosi palikti 
bibliotekos patalpų. Po filmo mąstė-
me jog darbas, kurį atlieka už uždarų 
durų  organizacija siekiant padėti 

TruMpai

kad viską sunku ir išvardinti, o apie 
artimiausius ir nekalbu nes juos 
po kelis kartus pravažiuoji. Naujai 
atrastos vietos, kurių gal niekuomet 
ir neaplankytum keliaudamas kitu 
transportu. Šimtamečiai Pakaunės 
miškai, Nemuno, Neries vingiai, 
stulbinantis atodangų aukštis, tyras 
svaiginantis oras ir nuostabaus krašto 
istorija dvarai, piliakalniai.

žmonėms su psichine negalia – au-
tizmu yra neįsivaizduojamas mums, 
jei mes to esame nepatyrę. iš filmo 
mes gavome nemažai žinių apie jų 
veiklą, mes suvokėme jų darbo tikslą 
ir kas svarbiausia, mes negalėjome jų 
nepalaikyti, nes tai, ką jie daro, yra 
verta pagarbos!!! ir apie tai kalbama 
ne vieną ir net ne du kartus pačiame 
filme. Visos mintys išsakytos apie 
šią organizacija priverčia labai susi-
mąstyti.

Verdiktas – „Ypatingieji“ filmas, 
nemažai svarbių minčių po savęs 
paliekanti, emocionali ir be galo 

„Kauno Gyvastis“ žygiai dviračiais
VilhelMAS ruTuliS, KKNLD „Kauno Gyvastis“ narys

nuoširdžiai papasakota istorija, kuri 
privertė patikėti tuo, jog egzistuoja 
besąlygiškas gėris bei yra tokie žmo-
nės, kurie mato ne vien tik save, bet 
ir tuos, kuriems reikia pagalbos.

Gydytojų pasiaukojimas: ko nemato pacientai
JeleNA luKOŠeVičieNė, psichologė-psichoterapeutė

Veikla finansuojama Neįgaliųjų reikalų  
departamento prie SADM lėšomis

Draugijos „Kauno Gyvastis“ nariai savaitgalį startavo ėjimo varžybose. 
Kraujo spalvos – ryškiai raudoni – marškinėliai su dviem besišypsančiais 
inkstais išskyrė juos iš kitų ėjimo su Vlada Musvydaite dalyvių. „Tokiuo-
se renginiuose matau prasmę. Taip mes norime išreikšti dėkingumą savo 
donorams. Juk jei ne jie, ne vieno iš mūsų jau nebebūtų“, – įsitikinusi 
irma Juodienė, jau 20 metų gyvenanti su persodintu inkstu.

„Kauno Gyvastis“ dalyvavo 
ėjimo varžybose 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 
projekto veiklafinansuojama Kauno r. savivaldybės lėšomis


