Pasikalbėkime apie gyvenimą
Nesvarbu, kas Jūs esate, ką veikiate, kur gyvenate. Jūs galite
padovanoti kažkam pačią didžiausią dovaną – GYVENIMĄ.
Pasikalbėkite su savo artimaisiais apie organų donorystę,
pasikalbėkite apie norą dovanoti gyvenimą KITIEMS.
Jei pritariate ir sutinkate, kad Jūsų organai po mirties būtų
paaukoti donorystei, pas gydytoją ar internetu užpildykite
formą „Asmens sutikimas, kad jo audiniai ir organai po jo
mirties būtų panaudoti transplantacijai“.
Išreiškus sutikimą, Jūsų nurodytu adresu
bus išsiųsta donoro kortelė. Daugiau
informacijos rasite interneto svetainėje
www.donoras.lt.

Gyvastis
Lietuvos asociacija „Gyvastis“ yra savanoriška,
nesiekianti pelno organizacija, įkurta 1993 m. „Gyvastis“
vienija žmones, gyvenančius po organų persodinimo
operacijų (inkstų, širdies, plaučių, kepenų ar kt.) ar
laukiančius transplantacijos, sergančius sunkiomis inkstų
ligomis, jų artimuosius, medikus. Mes žinome, kad net
sergant sudėtinga liga, galima gyventi laimingą ir darbingą
gyvenimą. Todėl visuomenės švietimas organų donorystės
tema – viena svarbiausių mūsų veiklų.
Mes siekiame parodyti, kad žmonės, gyvenantys su
persodintais organais, gali gyventi visavertį gyvenimą.

Pritariate mūsų
idėjoms?
• Tapkite „Gyvasties“
SAVANORIU

• Skirkite 2 proc. GPM

mūsų organizuojamoms
veikloms
• Prisijunkite prie
organų donorystę
propaguojančių akcijų

Lietuvos asociacija
„Gyvastis“

Asociacijos skyriai ir
asocijuoti nariai:
Vilniaus skyrius:
Elona Rutkauskienė,
mob. tel. 8 610 87733,
el. p. elona.rutkauskiene@gmail.com

Registracijos adresas
Žolyno g. 3, 10208 Vilnius
Juridinio asmens kodas
191609186

Klaipėdos skyrius:
Daiva Dragūnienė,
mob. tel. 8 684 82388,
el. p. daiva.draguniene@gmail.com

Sąskaita LT847044060001492289,
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Adresas korespondencijai
Raguolių g. 6, Girionių kaimas,
53104 Kauno raj.

Marijampolės skyrius:
Ilona Masaitienė,
mob. tel. 8 677 73267,
el. p. ilona.masaitiene@gmail.com

Mob. tel. 8 611 69530
El. p. gyvastis@donoras.lt
Interneto svetainė www.donoras.lt

Alytaus apskrities ligonių,
susijusių su organų persodinimu,
visuomeninė organizacija „Dalia“,
pirmininkė Vida Bieliūnaitė,
mob. tel. 8 616 96737,
el. p. gyvastisalytus@gmail.com

Prezidentė
Aušra Degutytė,
mob. tel. 8 611 69530,
el. p. gyvastis@donoras.lt,
ausra.degutyte@gmail.com

Kauno krašto nefrologinių
ligonių draugija „Kauno Gyvastis“,
pirmininkė Irma Juodienė,
mob. tel. 8 650 10719,
el. p. irma.juodiene@gmail.com

Tarybos pirmininkė
Audronė Tutlienė,
mob. tel. 8 698 44252,
el. p. audrone.tutliene@gmail.com

Šiaulių inkstų ligomis
sergančiųjų draugija „Atgaja“,
pirmininkas Egidijus Kalinaitis,
mob. tel. 8 682 20820,
el. p. egidijus.kalinaitis@gmail.com,
nefro.atgaja@gmail.com

Daugiau sužinoti apie
Lietuvos asociacijos „Gyvastis“
veiklą galite:
• interneto svetainėje
www.donoras.lt,
• socialinio tinklo „Facebook“
paskyrose „Asociacija Gyvastis“
ir „www.donoras.lt“.

Išleido
Lietuvos asociacija „Gyvastis“
www.donoras.lt

Vilkaviškio rajono nefrologinių
ligonių draugija,
pirmininkas Vitas Jablonskis,
mob. tel. 8 618 57324,
el. p. vitas.jablonskis@gmail.com

Rėmė
Vilniaus miesto
savivaldybė

UAB „Roche Lietuva“

Susirgote inkstų liga?
Tapkite „Gyvasties“
nariu, nes kartu
lengviau

Inkstų ligų simptomai
Inkstų ligos dažnai užklumpa netikėtai, nes neturi
jokių simptomų. Inkstams praradus savo funkcijas, iš
organizmo nebepašalinamos kenksmingos medžiagos,
skysčių perteklius, didėja kraujospūdis, vystosi
mažakraujystė, kaulų bei širdies ir kraujagyslių ligos.
Žmogus pradeda blogiau jaustis, darosi apatiškas, jam
silpna, dieną būna mieguistas, naktį negali užmigti,
niežti odą, kamuoja šleikštulys, vėmimas. Gali būti
pažeidžiami ir sveiki organai: sutrinka širdies darbas,
kepenų, žarnyno, smegenų veikla.

Kaip galiu išsaugoti inkstus?
Kas yra inkstai?
Inkstai – tai porinis pupelės formos gyvybiškai
svarbus organas. Mes kasdien valgome ir geriame
nesusimąstydami, kad nedideli, vos po 200 g sveriantys
inkstai dieną naktį tyliai švarina mūsų organizmą,
pašalindami iš jo nuodingas medžiagas, skysčių ir
druskų perteklių.

Kas sukelia
inkstų ligas?
• Įvairūs uždegimai
• Aukštas kraujospūdis
• Diabetas
• Peršalimai
• Infekcijos (pvz., gripas)
• Apsinuodijimas (vaistais,

Tyrimais įrodyta, kad anksti diagnozavus lėtinę inkstų
ligą ir pradėjus inkstus tausojantį gydymą (dieta,
režimas, kraujospūdžio kontrolė ir kt.) galima sulėtinti
inkstų nepakankamumo progresavimą bei sumažinti
širdies ir kraujagyslių ligų riziką.

Ką daryti?
• Išgerti ne mažiau nei

2–3 litrus skysčių
per parą
• Kas dieną skirti bent pusvalandį mankštai
• Sumažinti druskos kiekį
• Nerūkyti

Kai nebeveikia savi inkstai
Kai savi inkstai nustoja veikti, yra 3 gydymo būdai, kurie
suteikia galimybę gyventi:

1.

Inksto transplantacija – t. y. sveiko donorinio inksto
persodinimas. Transplantacija, palyginti su kitais gydymo
būdais, daug geriau atkuria organizmo funkcijas ir
gyvenimo kokybę. Inkstas gali būti persodinamas iš gyvo
donoro (iš suaugusio giminaičio arba sutuoktinio) ar po
donoro mirties;

2.

Hemodializės procedūra, atliekama kas antrą dieną po
4 val. gydymo įstaigoje;

3.

Peritoninė dializė, atliekama namuose kiekvieną naktį
(nepertraukiamai) arba 4 kartus per dieną.
Kiekviename ligos
(gydymo) etape labai
didelę įtaką esamai
paciento būklei, tyrimams,
transplantuoto organo
išgyvenimui turi speciali
mityba. Mityba padeda
kontroliuoti ligą bei jos
pasekmes.

grybais ir kt.)

• Rūkymas
• Antsvoris
• Paveldimos ligos

Lietuvoje kasmet inkstai nustoja veikti maždaug 300 žmonių.

