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LLabiausiai sąnarius 
niokoja reumatoidi-
nis artritas, kuriuo 

serga apie 0,5-1,0 proc. Lie-
tuvos gyventojų. Sąnarių li-
gos – dažniausia invalidumo 
priežastis šalyje. Liga sunki 
ir skausminga, ji yra viso li-
kusio gyvenimo palydovė, 
kenčia sergantysis, šeima ir 
visuomenė. Kad palengvin-
tų savo dalią ir neužsisklęs-
tų savo negalioje, daugiau 
išmanytų apie ligą ir pagal-
bos sau būdus, įgytų pasi-
tikėjimo savo jėgomis, ras-
tų daugiau bendraminčių 
1987 metais prasidėjo artri-
tais sergančiųjų vienijimasis 
į bendrijas. Pirmoji kregždė 
respublikoje buvo “Artrito” 
klubas Vilniuje, po to Pa-
nevėžyje, Klaipėdoje ir ki-
tuose miestuose, rajonuo-
se. 1997 m. Panevėžyje gy-
dytojos Violetos Smilgienės 
ir pacientės Marijos Baraus-
kienės pastangomis Panevė-
žio, Vilniaus ir Kauno artri-
to bendrijų iniciatyva įkur-
ta Lietuvos artrito asociaci-
ja. 2002 m. asociacija per-
kelta į Vilnių. Asociacijos 
misija – padėti žmonėms, 
sergantiems sąnarių ligo-
mis, gyventi visavertį gy-
venimą, atstovauti jų intere-
sams. Bendradarbiaujant su 
kitomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis ir valstybi-
nėmis institucijomis siekti, 

kad gerėtų sergančių žmo-
nių medicininė ir socialinė 
padėtis. Šiuo metu asocia-
cijoje yra aštuonios bendri-
jos, kurios vienija apie 2000 
sergančiųjų, jų šeimų narius 
bei sveikatos apsaugos dar-
buotojus įvairiuose respub-
likos regionuose. Asociaci-
ja nuolat palaiko ryšius su 
savo nariais ir nuolat infor-
muoja apie pokyčius sveika-
tos apsaugoje ir socialinėje 
sferoje. Svarbiausias asocia-
cijos narių tikslas – išmok-
ti gyventi su liga, geriau ją 
valdyti, lengviau įveikti li-
gos keliamus nepatogumus, 
negalavimus. Geriau pažinę 
savo ligą, mes mokome to 
paties savo likimo draugus. 
Priešuždegiminiai skausmą 
malšinantys vaistai, specia-
li mankšta, fi zinės medici-
nos procedūros, reabilita-
cija – šiomis temomis daž-

nai kalbame konferencijose, 
klubų susirinkimuose su gy-
dytojais reumatologais, ki-
neziterapeutais, psicholo-
gais ir kitais specialistais. 
Išgirstame daug gerų pata-
rimų, tačiau ne viską įma-
noma įgyvendinti, nes reu-
matinės sąnarių ligos Lietu-
voje nėra valstybės sveika-
tos politikos prioritetas. Jos 
nustumtos į tolimesnį planą 
nei kitos ligos. Nereikalau-
jame sau išskirtinumo, nes 
visos ligos yra didelė bėda 
ligoniui ir jo artimiesiems, 
tačiau manome, kad sąnarių 
ligoms valstybė turėtų skirti 
daugiau dėmesio.

Mums didžiausią susi-
rūpinimą kelia vaistų kom-
pensavimas, iš šimtaprocen-
tinio kompensavimo turime 
80 ir 50 procentų primokant 
kainų skirtumo priemokas, 
kurios ne mažėja, o didėja. 

KARTU MES STIPRESNI
ONA STEFANIJA 
TELYČĖNIENĖ

Lietuvos artrito 
asociacijos prezidentė

Skambinkite ir rašykite 
šiuo adresu:

LIETUVOS ARTRITO 
ASOCIACIJA

Žygimantų g. 9, 
2001 Vilnius

Tel. (8~5) 262 80 20, 
mob. 8~675 280 89

Faks. (8~5) 212 30 73, 
el. paštas:

 artritas@mail.lt,
http://artritas.bchi.lt

Reumatinio pobūdžio 

negalavimų patiria kas 

šeštas septintas Lietu-

vos gyventojas. Sunkio-

mis reumatinėmis ligo-

mis serga apie ketvir-

tį milijono Lietuvos gy-

ventojų. 

Ona Stefanija Telyčėnienė.

Zenono Glavecko nuotr.
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Artrito skausmui ir uždegi-
mui gydyti yra sukurti nau-
jos kartos vaistai, biologi-
niai produktai, kurie gydo 
ir efektyviai malšina skaus-
mą, tačiau nekompensuoja-
mi arba skiriami labai ma-
žam ligonių skaičiui. Žino-
ma, reabilitacijai skirtų lė-
šų per mažai, todėl išlieka 
maža geresnės paslaugų ko-
kybės ir prieinamumo tiki-
mybė. Problema su endop-
rotezavimu. Daugiausia tai 
paliečia vyresnio amžiaus 
žmones, kuriems tenka 3-4 
metus laukti kompensuoja-
mo endoprotezo.

Sunku gyventi su skaus-
mu ir nelanksčiais sąnariais. 
Dažnas sergantis sąnarių li-
ga patiria liūdesį, depresiją, 
nusivylimą, kankina nepa-
sitikėjimas savimi. Mums į 
pagalbą visada ateina reu-
matologai, psichologai. Pa-
tys sau padedame burda-
miesi į bendrijas ir moky-
damiesi, kaip susigyventi 
su liga, padėti sau ir kitiems. 
Drauge mes stipresni. Aso-
ciacija yra nevyriausybi-
nė organizacija, įkurta lais-
va sergančiųjų valia, nesie-
kia pelno savo veikloje, va-
dovaujasi Lietuvos Respub-
likos konstitucija, Visuome-
ninių organizacijų įstatymu, 
kitais teisės aktais ir Asocia-
cijos įstatais.

Nuo 1998 m. Asociaci-
ja dalyvauja Žmonių su ne-
galia socialinės integraci-
jos programoje: ugdant sa-
varankiško gyvenimo įgū-
džius, šviečiant visuomenę, 
leidžiame leidinius (“Auga-
lų ir bičių produktų taiky-
mas sąnarių ligoms gydyti”, 
“Pagalbos sau šaltiniai ser-
gant artritais” ir kt.). Orga-
nizuojame kasmetines kon-

ferencijas. 2003 metų spa-
lio 16 d. Vilniuje konferen-
cijoje “Ligonių, sergančių 
reumatinėmis sąnarių ligo-
mis, gyvenimo kokybės ge-
rinimas” dalyvavo apie 300 
ligonių iš respublikos ben-
drijų. Šioje konferencijo-
je išgirdome, kaip valdy-
ti ligą, kaip draugauti su ja 
ar pyktis, apie reabilitaci-
ją ir jos būtinybę, apie nau-
jus vaistus ir sąnarių gydy-
mą chirurginiu būdu, suži-
nojome, kas nauja sociali-
nėje sferoje. Esame dėkin-
gi Valstybinės ligonių kasos 
atstovui H.Baubinui ir ger-
biamiems sąnarių ligų spe-
cialistams prof. A.Venali-
ui, doc. I.Butrimienei, doc. 
A.Juocevičiui, mikrochirur-
gui doc. M.Minderiui, aso-
ciacijos medicinos vadovei 
doc. J.Dadonienei už mums 
skirtą taip brangų laiką ir 
dalyvavusiems bendrijų me-
dicinos vadovams. Organi-
zuojame aktyvios nestan-
dartinės reabilitacijos sto-
vyklas “Gelbėkime savo są-
narius”, laisvalaikį ir kultū-
rinę veiklą. Asociacijos pro-
grama kasmet pateikiama 
Invalidų reikalų tarybai prie 
Respublikos Vyriausybės.

2000 m. Lietuvos artrito 
asociacija kartu su Lietuvos 
artrito fondu remiant farma-
cijos kompanijai MSD pra-
vedė akciją “XX judėjimas 
– išsivaduokime iš sąnarių 
skausmo”, jos tikslas bu-
vo pagerinti sąnarių ligomis 
sergančių žmonių gyvenimo 
kokybę: veikė pagalbos te-
lefonas, surengtos labai įdo-
mios konferencijos regionų 
bendrijose, veikė sveikatin-
gumo centras, kuriame bu-
vo mokoma atlikti 20 jude-
sių mankštą, paremtą “Tai či 

chuan” kovos meno princi-
pais. Tai būdas pasiekti kū-
no ir dvasios darną. Šios ak-
cijos metu įgijome daug ži-
nių apie naujus gydymo bū-
dus ir kitas naujoves, taip 
pat išmokome lėtai ir ramiai 
mankštintis, kaip mokė mus 
gydytoja.

Asociacija yra EU-
LAR’o narė, Baltijos šalių 
reumato asociacijų tarybos 
narė, dalyvaujame PARE 
manifesto grupėje ir Lietu-
vos pacientų organizacijų 
atstovų tarybos veikloje.

Spalio 12-oji yra Pasau-
lio artrito diena. Siūlyčiau 
ir mūsuose įvesti tradiciją 
šią datą pažymėti. 2003 m. 
spalio 12 dieną turėjome ga-
limybę susitikti su Švedijos 
ir Latvijos artrito asociacijų 
atstovais, darbą pradėjome 
pažymėdami Pasaulio artri-
to dieną Valakupių reabili-
tacijos centre su jos gyven-
tojais. Tai buvo mini minėji-
mas, tikiuosi, su ateitimi.

Lietuvos artrito asociaci-
ja nuoširdžiai dėkoja artrito 
bendrijų ir klubų vadovams 
ir visiems, kurie nori padė-
ti sau ir kitiems, už gražius 
ir prasmingus darbus ki-
tų žmonių labui. Visi kartu 
tariame ačiū Eksperimenti-
nės ir klinikinės medicinos 
institutui už suteiktą būstą 
asociacijai, Lietuvos artri-
to fondui už pacientų švieti-
mą ir mokymą, Invalidų rei-
kalų tarybai už programų fi -
nansavimą, miestų ir rajonų 
savivaldybių socialinės pa-
ramos skyriams ir farmaci-
nėms kompanijoms MSD, 
Boehringer Ingelheim, Ber-
lin Chemie, Nycomed, Aco-
nitum, Aventis, UAB Orto-
pedijos centrui ir kt., kurie 
yra daugelio konferencijų ir 

kitų renginių rėmėjai.
Lietuvos artrito asociaci-

ja nuoširdžiai sveikina visus 
gydytojus, rėmėjus, bendri-
jų vadovus ir jų narius, vi-
sus sergančiuosius reuma-
tinėmis sąnarių ligomis, jų 
šeimų narius ir artimuosius 
su Naujaisiais metais ir lin-
ki geros sveikatos, gyve-
nimo pilnatvės, tikėjimo ir 
vilties.

Lietuvos artrito asocia-
cijos tikslai ir uždaviniai

1. Padėti sergantie-
siems sąnarių ligomis gy-
venti visavertį gyvenimą, 
aktyviai reikštis visuomenė-
je.

2. Siekti, kad sergan-
tys sąnarių ligomis, nepa-
isant gyvenamosios vieto-
vės, gautų kvalifi kuotą me-
dicinos pagalbą bei reikia-
mus vaistus.

3. Gilinti žmonių, ser-
gančių sąnarių ligomis, ži-
nias apie ligą.

4. Išmokyti sergan-
čiuosius kontroliuoti savo 
ligą.

5. Siekti, kad visi klu-
bų, bendrijų, draugijų, besi-
dominčių sąnarių ligų pro-
blemomis, nariai įsisavintų 
sveikos gyvensenos pagrin-
dus ir jų laikytųsi.

6. Skatinti kultūrinę 
veiklą.

7. Kaupti ir apiben-
drinti asociacijos nariais 
esančių klubų, bendrijų ir 
draugijų veiklą ir ją koordi-
nuoti.

8. Teikti metodinę 
pagalbą asociacijos nariais 
esantiems klubams, bendri-
joms, draugijoms.

9. Formuoti strategi-
nę ir taktinę asociacijos na-
riais esančių klubų, bendrijų 
ir draugijų veiklos kryptį.

SUSIPAŽINKIME: LIETUVOS  ARTRITO ASOCIACIJA
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10. Skatinti mokslinius 
tyrimus ir jų praktinį taiky-
mą gydant sąnarių ligas.

11. Medicininį švieti-
mą ir neįgaliųjų reabilitaci-
ją laikyti prioritetine veiklos 
kryptimi.

12. Supažindinti visuo-
menę, valstybės institucijas 
su sąnarių ligų problemo-
mis ir galimybėmis stabdy-
ti šį procesą.

Asociacijos veiklos tu-
rinys, teisės ir pareigos

Įstatuose numatytai 
veiklai vykdyti Asociacija 
turi teisę:

1. Organizuoti res-
publikines konsultacines 
mokyklas sąnarių ligomis 

sergantiems žmonėms, pa-
dėti Asociacijos nariais 
esantiems klubams, bendri-
joms ir draugijoms organi-
zuoti tokias mokyklas vie-
tose.

2. Organizuoti litera-
tūros, skirtos žmonėms, ser-
gantiems  sąnarių    ligomis,
leidimą steigti visuomenės 
informavimo priemones.

3. Organizuoti semi-
narus, konferencijas ir kitus 
praktinius renginius sąnarių 
ligomis sergantiems žmo-
nėms ir dalyvauti juose.

4. Palaikyti ryšius su 
visomis tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje veikiančiomis ar-
timų Asociacijai tikslų sie-

kiančiomis organizacijomis.
5. Įsigyti, valdyti, 

naudoti savo veiklai reika-
lingą turtą ir lėšas.

6. Sudaryti sutartis ir 
prisiimti įsipareigojimus.

7. Įstatymų nustatyta 
tvarka steigti įmones ir or-
ganizacijas.

8. Steigti savo padali-
nius be juridinio asmens tei-
sių.

9. Darbo teisės ak-
tų nustatyta tvarka priimti į 
darbą ir atleisti samdomus 
darbuotojus. 

10. Nekliudomai raš-
tu, žodžiu ir kitais būdais 
skleisti informaciją apie sa-
vo veiklą, propaguoti Aso-

ciacijos tikslus ir uždavi-
nius.

11. Per organizacijos 
valdymo organų įgalintus 
asmenis atstovauti Asocia-
cijos nariams visose valsty-
bės institucijose.

Kviečiame sergančiuo-

sius reumatinėmis sąnarių 

ligomis, jų artimuosius, vi-

sus, kurie pasiryžę aktyviai 

priešintis šiai negaliai bur-

tis į bendrijas. Su mumis 

patirsite, kad esate ne vie-

niši, sužinosite, kaip gyven-

ti neprarandant vilties.  �

KKai įsisergame, tar-
si atitrūkstame 
nuo įprasto gyve-

nimo, pradedame jaustis 
vieniši sveikų, žvalių žmo-
nių pasaulyje, gailėti sa-
vęs. Anksčiau ar vėliau at-
randame, kad yra ir dau-
giau tokių, kuriems pažįsta-
ma lėtinės sąnarių ligos naš-
ta. Iš pradžių sunku patikė-
ti, bet panašaus likimo žmo-
nių gausu visuose kraštuo-
se, tiek Europoje, tiek ki-
tuose žemynuose. Gyven-
dami skirtingose šalyse, kal-
bėdami skirtingomis kalbo-
mis, sergantys sąnarių ligo-
mis turi labai panašių rūpes-
čių – kaip ištverti skausmą, 

kaip gauti geriausiai tinkan-
čius vaistus, surasti jautrų ir 
kvalifi kuotą gydytoją, išsau-
goti darbo vietą, prisitaiky-
ti aplinką. Siekdami pana-
šių tikslų, jie buriasi į gru-

pes, organizacijas savo ša-
lyse. Taip atsiranda galimy-
bė pareikšti apie savo porei-
kius visuomenei – mes esa-
me! Taip pat – parodyti, ką 
galime. Patiems daugiau su-

Lietuvos artrito asociacija:
tarptautiniai ryšiai
RŪTA SARGAUTYTĖ

Dr. Rūta Sargautytė, Vilniaus uni-
versiteto Klinikinės ir socialinės psi-
chologijos katedros docentė, kon-
sultuoja Valakupių reabilitacijos 
centre. Savanoriškai dalyvauja Lie-
tuvos artrito asociacijos veikloje nuo 
pat jos įsikūrimo, padeda rengiant 
projektus ir palaikant tarptautinius 
ryšius su panašiomis organizacijo-
mis užsienyje.

Susitikimas su svečiais iš Švedijos ir Latvijos reumato asociacijų. Antroji iš kai-
rės - straipsnio autorė Rūta Sargautytė.

Lietuvos artrito asociaci-
jos klubų ir bendrijų adresus 
žiūrėkite 34 p.

Lietuvos artrito asociacija dėkoja MSD ir “Boehringer Ingelheim” atstovybėms Lietuvoje už paramą spausdinant medžiagą 

apie asociaciją.
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žinoti apie ligą ir pagalbos 
sau būdus. Palaikyti vienas 
kitą, pagaliau – smagiai pra-
leisti laisvalaikį.

Pastaraisiais metais ben-
dravimas tarp įvairių šalių 
sergančiųjų tampa vis in-
tensyvesnis. Lietuvos artri-
to asociacija stengiasi neat-
silikti nuo tarptautinio pa-
cientų judėjimo. Nors nere-
tai bendravimą riboja kalbos 
barjeras ir lėšų trūkumas, 
šioje srityje visgi esame ne-
mažai nuveikę. Vos susikū-
rus Asociacijai, 1998 m. bu-
vome pakviesti dalyvauti 
Pirmojoje pasaulinėje artri-
to bendrijų konferencijoje 
Amsterdame. Prisistatymas 
tarptautiniame renginyje bei 
užmegzti ryšiai su užsienio 
šalių organizacijomis sutei-
kė naujų galimybių. Netru-
kus parengėme dokumen-
tus ir 2000 m. birželio 21 
d. buvome ofi cialiai priimti 
į EULAR’ą (Europos kovos 
su reumatinėmis ligomis ly-
gą). Be to, tęsiant Amsterda-
me duotus pažadus, 1999 m. 
rudenį drauge su atstovais iš 
kitų Pabaltijo šalių buvome 
pakviesti į Stokholmą daly-
vauti Šiaurės šalių reuma-
to tarybos 10-mečio ir Tarp-
tautinės artrito dienos mi-
nėjime. Svarstytas ir para-
mos Pabaltijo šalims klau-
simas, – mūsų Asociaciją 
ėmėsi globoti Norvegijos 
reumato asociacija (Švedi-
ja – Latvijos, o Suomija – 
Estijos). Taigi susilaukėme 
dėmesio ir paramos: nor-
vegai padovanojo 2 naudo-
tus kompiuterius, sumokėjo 
už mūsų organizaciją stoja-
mąjį ir kasmetinį mokestį į 
ARI (Tarptautinę artrito or-
ganizaciją), teikė savo šalies 

fondams bendradarbiavimo 
su Lietuva projektus. Be to, 
pasikvietė mūsų Asociacijos 
prezidentę paviešėti Osle, o 
Norvegijos reumato asocia-
cijos prezidentas buvo atvy-
kęs į konferenciją Panevė-
žyje 2000 m. savo lėšomis. 
Gaila, kad abipusės pastan-
gos neperaugo į tvirtesnius 
ir ilgalaikius ryšius.

Tuo tarpu maloni pa-
žintis su kolegomis iš Lat-
vijos ir Estijos tęsiasi, po 
Stokholmo įvyko dar kele-
tas susitikimų – Panevėžy-
je, Rygoje, Taline. 2000 m. 
įkurta Pabaltijo sergančių-
jų reumatinėmis ligomis ta-
ryba. Priimtas bendras Me-
morandumas, atspindintis 
panašius trijų šalių sergan-
čiųjų  rūpesčius ir poreikius, 
jį įteikėme savo vyriausybių 
atstovams. Nuolat gauname 
kvietimų dalyvauti Latvi-
jos ir Estijos artrito bendri-
jų renginiuose.

Kadangi esame EU-
LAR’o nariai, todėl kasmet 
kviečiami į Europos reuma-
tologijos kongresus, gauna-
me informaciją apie įvai-
rius konkursus, galimybes 
pateikti projektus. Kai ku-
riomis galimybėmis pasi-
naudojame. Du kartus da-
lyvavome sergančiųjų sąna-
rių ligomis rašinių konkurse 
– šiemet vėl išrinkome vie-
ną iš 4 komisijai pateiktų ra-
šinių apie artritą ir įsidarbi-
nimo galimybes, išvertėme 
į anglų kalbą ir pasiuntėme 
EULAR’o konkursui. Bet 
pirmasis prizas buvo tik vie-
nas... Mūsų atstovai daly-
vavo net 2-juose EULAR’o 
kongresuose – 2001 m. Pra-
hoje ir 2002 m. Stokhol-
me – su pranešimu. Rengi-

nių organizatoriai ir rėmėjai 
(MSD, Pfi zer ir kitos farma-
cijos kompanijos) pastaruo-
ju metu remia tik aktyvų da-
lyvavimą: iš anksto pateikus 
pranešimo santrauką apie 
savo organizacijos veiklą, 
gerokai padidėja galimybės 
gauti fi nansavimą kelionei į 
konferenciją, seminarą, taip 
pat ir į kitais metais Berly-
ne vyksiantį EULAR’o kon-
gresą.

Viena iš naujesnių EU-
LAR’o iniciatyvų – Euro-
pos žmonių, sergančių reu-
matinėmis sąnarių ligomis, 
Manifestas. Tai kreipimasis 
į politikus, paslaugų teikė-
jus ir mokslininkus, kurio 
tikslas – pagerinti Europos 
žmonių, sergančių reumati-
nėmis sąnarių ligomis, gy-
venimo kokybę nurodant 
savo pagrindinius poreikius 
ir veiklos gaires. Lietuvos 
artrito asociacija dalyvauja 
Manifesto grupėje, jau turi-
me Manifestą, išleistą lietu-
vių kalba, paskleidėme jį vi-
suomenėje ir tarp Seimo bei 
Vyriausybės narių. Manifes-
to iniciatyvinė grupė orga-
nizuoja tarptautinius rengi-
nius, seminarus, kuriuose 
yra dalyvavę ir mūsų Aso-
ciacijos atstovai.

Pernai paskelbus Moko-
mųjų vizitų projektų kon-
kursą, kreipėmės į senas tra-
dicijas turinčią ir labai įta-
kingą savo šalyje Švedijos 
reumato asociaciją. Juk vi-
sada galima pasimokyti iš 
kolegų! Švedams sutikus, 
parengėme projektą ir ga-
vome iš EULAR’o fi nan-
savimą Lietuvos, Latvijos 
ir Švedijos atstovų susitiki-
mui Vilniuje, 2003 m. spalio 
11-15 d. Spalio 12-ąją kartu 

paminėjome Pasaulinę artri-
to dieną – pirmą kartą Lietu-
voje! Susitikimų metu ne tik 
dalijomės patirtimi, pasako-
jome vieni kitiems apie sa-
vo organizacijų laimėjimus 
ir problemas, bet daug su-
žinojome apie ES projektus 
ir visiškai konkrečiai susita-
rėme bendradarbiauti Leo-
nardo da Vinči fondo remia-
moje programoje “Pacien-
tai kaip partneriai”. Ši pro-
grama Švedijoje vyksta jau 
seniai, jos esmė – sergančių 
osteoartroze pacientų įtrau-
kimas į gydytojų ir kitų spe-
cialistų parengimo procesą. 
Gavome nemažai naudin-
gų patarimų apie laikraščio 
leidybą, Asociacijos plėtrą. 
Bendravome lygiomis teisė-
mis, kitos organizacijos la-
bai padėjo įprasminti, tar-
si veidrodyje atspindėti sa-
vo patirtį. Pagaliau įgijome 
ir tarptautinių renginių orga-
nizavimo patirties.

Apie susitikimą Vilniuje 
mums atsirado galimybė pa-
pasakoti tik ką įvykusioje, 
jau 6-ojoje Pasaulio artrito 
organizacijų konferencijoje 
Barselonoje lapkričio 22-23 
d. Jos tema tokia ir buvo – 
partnerystė, ryšiai tarp įvai-
rių šalių organizacijų. Da-
lyvavo atstovai iš 20 Euro-
pos šalių, Čilės, JAV. Gali-
ma buvo pastebėti, kad or-
ganizatoriai beveik atsisako 
paskaitų, o visą veiklą nu-
kreipia į intensyvų bendra-
vimą ir dalinimąsi patirti-
mi mažose grupelėse. Antai 
po paskaitos apie geros idė-
jos įgyvendinimo ciklą (nuo 
projekto parengimo iki pra-
nešimo apie jo rezultatus) 
buvo organizuotos diskusi-
jos grupėse apie geresnį vi-
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suomenės informavimą, po-
litinių sprendimų, įstatymų 
leidybos įtakojimą, patei-
kiant po sėkmingą pavyz-
dį iš organizacijų patirties. 
Pasirodo, visi turi panašių 
problemų – trūksta savano-
rių, galinčių aukoti savo lai-
ką ir energiją bendriems tik-
slams, nenoriai įsitraukia į 
veiklą jaunesnio amžiaus 
pacientai.

Turbūt galėtume tarptau-
tinius ryšius plėsti ir kito-
mis kryptimis, pavyzdžiui, 
su Lenkijos gimininga or-

ganizacija, kuri draugiškai 
siunčia mums naujus savo 
žurnalo egzempliorius. Taip 
pat – prisidėti kuriant artrito 
bendrijas buvusiose Sovietų 
Sąjungos respublikose. Be 
to, Europoje labai paplitęs 
bendravimas   tarp     dviejų
šalių miestų ar miestelių 
bendrijų – tuomet didesnės 
grupės žmonių gali svečiuo-
tis vieni pas kitus, bendrau-
jama net šeimomis.

Taigi turbūt drąsiai gali-
me jaustis tarptautinės ben-
druomenės nariais. Lietu-

vos artrito asociacija gerai 
žinoma Europoje, daugelis 
stebisi ir žavisi jos sparčia 
raida, aktyvumu, galimy-
bėmis dalyvauti vyriausy-
binėje medicininės, sociali-
nės ir profesinės reabilitaci-
jos programoje. O tarptauti-
niai ryšiai – tai ne vien ke-
lionės. Tai domėjimasis ki-
tų šalių patirtimi, keitimasis 
informacija, bendravimas 
internetu, bendri projektai, 
dalyvavimas konkursuose. 
Daugybė korespondencijos. 
Žinoma, nusivilia tie, kurie 

tikisi fi nansinės paramos iš 
kitų šalių organizacijų, lab-
daros daiktais ar produktais. 
Juk užsienio pacientų orga-
nizacijos taip pat gyvena iš 
nario mokesčio, projektų ir 
rėmėjų!

Galime padėkoti žmo-
nėms, kurie prisidėjo prie 
mūsų tarptautinių ryšių plė-
tojimo, rengė pranešimus, 
atstovavo Lietuvai tarptau-
tiniuose renginiuose, padė-
jo priimti svečius iš užsie-
nio Lietuvoje.  �

DDaugelį metų reu-
matinėms ligoms 
gydyti buvo var-

tojami skausmą ir uždegi-
mą malšinantys nesteroidi-
niai vaistai, kortikosteroi-
dai, bazinės terapijos pre-
paratai. Klinikinio efekto, 
ypač ilgalaikio, stoka ir daž-
ni nepageidaujami poveikiai 
buvo svarbiausia priežastis, 
vertusi mokslininkus ieškoti 
priemonių, kurios galėtų ne 

tik slopinti ligos simptomus, 
bet ir paveikti ligos pato-
genezės mechanizmus. Pu-
sę šimtmečio nekitusi reu-
matinių ligų gydymo “pira-
midė” pastaraisiais metais 
buvo apversta aukštyn ko-
jomis. Šiuolaikinė reuma-
toidinio artrito ir kitų reu-
matinių autoimuninių ligų 
kontrolė paremta agresyviu 
gydymu jau ankstyvose li-
gos stadijose. Pradėjus ak-
tyvų gydymą ligos pradžio-
je, pasiekiama gero kliniki-
nio efekto, patologinio pro-
ceso stabilizacijos, ligonis 
apsaugomas nuo negrįžta-
mų struktūrinių sąnarių ir 
kitų organizmo sistemų pa-
žeidimo.

Šiuolaikinio reumatinių 
ligų gydymo “piramidės” 
pamatą sudaro patogenezi-
nė terapija ligą modifi kuo-
jančiais vaistais, tarp kurių 

vis didesnes pozicijas užima 
biologiniai vaistai. Biologi-
niais preparatais vadinami 
biotechnologijų pagalba su-
kurti vaistai, kurių gydoma-
sis efektas daugiausia susi-
jęs su slopinančiu poveikiu 
uždegimo medžiagoms – ci-
tokinams. Taip užblokuoja-
mas reumatinis uždegimas. 
Biologiniai vaistai pasižymi 
dideliu gydomuoju efekty-
vumu, daugeliu požiūrių ne-
turi alternatyvos. Šiuo me-
tu pasaulyje biologinė tera-
pija aprobuota tarptautiniais 
ekspertų susitarimais ir pla-
čiai taikoma, su ja siejamos 
saugaus ir efektyvaus imu-
nopatologinių būklių gydy-
mo (netgi visiško ligonių 
pasveikimo!)  perspekty-
vos. Biologinė terapija ke-
lia išskirtinį pasaulio klini-
cistų susidomėjimą. Biolo-
ginių vaistų tema keletą pa-

Reumatologų ir jų pacientų 
viltys – biologinė terapija
IRENA BUTRIMIENĖ

Irena Butrimienė.

Irena Butrimienė, Vilniaus universi-
teto, Reumatologijos, gerontologijos 
ir dermatovenerologijos klinikos do-
centė, Vilniaus universiteto ligoninės 
Santariškių klinikos Reumatologijos 
skyriaus vedėja, Lietuvos artrito fon-
do pirmininkė. 
1984 m. baigė Vilniaus universite-
to Medicinos fakultetą, mokėsi as-
pirantūroje Eksperimentinės ir kli-
nikinės medicinos institute Vilniuje, 
1990 m. apgynė disertaciją “Sorb-
cinių gydymo metodų veikimo me-
chanizmo ir efektyvumo tyrimai gy-
dant sergančiuosius reumatinėmis 
ligomis”, 1998 m. suteiktas docen-
to laipsnis. Stažavosi JAV Pensilva-
nijos universiteto Artrito-Imunologi-
jos centre, taip pat Suomijos, Angli-
jos, Norvegijos reumatologijos cen-
truose. Dabartinių mokslinių darbų 
sritis - su infekcija susiję artritai. Šia 
tema pranešimus skaitė daugely-
je Lietuvos konferencijų ir tarptauti-
nių kongresų.  32 mokslinių straips-
nių autorė. 
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starųjų metų vyrauja pasau-
lio ir Europos reumatologų 
kongresuose. 

Šiuo metu klinikinėje 
praktikoje taikomi keletas 
biologinių priešreumatinių 
preparatų: priešuždegiminio 
citokino TNF-alfa blokato-
riai: etanerceptas ir infl iksi-
mabas, citokino interleuki-
no-1 receptorių antagonistas 
– anakinra ir kiti. Farmaci-
nės mokslinės laboratorijos 
tiria ir klinikinėje praktiko-
je išbando vis naujas biolo-
gines medžiagas.

Infl iksimabas (Remica-
de) yra plačiausiai vartoja-
mas biologinis priešreuma-
tinis vaistas, imunomodu-
liatorius, gaminamas genų 
inžinerijos būdu. Tai mo-
nokloninis antikūnas, blo-
kuojantis TNF-alfa – cito-
kiną, labai svarbų reumati-
nio uždegimo patogenezei, 
kremzlės ir kaulo destruk-
cijos procesams. Infl iksima-
bas efektyvus visais reuma-
toidinio artrito raidos eta-
pais. Klinikiniai tyrimai ro-

do, kad infl iksimabu racio-
nalu gydyti net ir pradinių 
stadijų reumatoidinį artritą 
ar Bechterevo ligą, nes tuo-
met labai efektyviai sustab-
domas ligos progresavimas, 
perėjimas į sunkesnes luoši-
nančias formas. Ypač ryškus 
jo efektas esant aktyviam 
uždegimui. Terapinis infl ik-
simabo aktyvumas gydant 
reumatoidinį artritą ir kitas 
uždegimines ligas, taip pat 
Krono ligą, įrodytas dauge-
liu patikimų klinikinių stu-
dijų. Infl iksimabas akty-
viai nuslopina ne tik sąna-
rių simptomus, bet gydo ir 
kitokius ligos sukeltus orga-
nizmo pažeidimus, apsaugo 
nuo sunkių komplikacijų.

Lietuvoje infl iksimabas 
aprobuotas sunkaus reuma-
toidinio artrito ir ankilozi-
nio spondiloartrito (Bechte-
revo ligos) ir idiopatinio ter-
minalinio ileito (Krono li-
gos) ligai gydyti. Kai kurio-
se Vakarų šalyse infl iksima-
bu, be šių dviejų ligų, gydo-
mas dar ir psoriazinis artri-

tas. Kaip ypač aktyvus prie-
šuždegiminis vaistas, infl ik-
simabas pirmučiausia turė-
tų būti taikomas gydant di-
delio aktyvumo reumati-
nį uždegimą, kai kitoks gy-
dymas nepadeda ar yra ne-
pakankamai veiksmingas. 
Pagal šiuo metu paruoš-
tą reumatoidinio artrito al-
goritmą infl iksimabą reikė-
tų skirti esant III° aktyvu-
mo ir (arba) greitai progre-
suojančiam reumatoidiniam 
artritui gydyti, kai įprasti-
nė (standartinė) bazinė te-
rapija netgi maksimaliomis 
toleruojamomis bazinės te-
rapijos vaistų dozėmis arba 
šių vaistų deriniais yra nee-
fektyvi. Panašus šio vaisto 
skyrimo principas ir sergan-
tiesiems ankiloziniu spon-
dilitu. Infl iksimabas yra re-
zervinis vaistas, galintis su-
stabdyti rentgeninių sąnario 
pokyčių progresavimą. Ge-
riausių klinikinių rezultatų 
gaunama infl iksimabą ski-
riant su metotreksatu.

Dėl labai aukštos biolo-

ginės terapijos vaistų kai-
nos kol kas Lietuvoje infl ik-
simabu gydyta vos kelios 
dešimtys pacientų, daliai jų 
Valstybinė ligonių kasa gy-
dymą kompensavo, kiti šį 
vaistą įsigijo savo lėšomis. 
Bendromis reumatologijos 
specialistų, reumatinių ligo-
nių, Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos pastangomis nu-
matoma biologinės terapijos 
vaistus pirkti centralizuotai. 
Tokiu būdu šiuos preparatus 
būtų galima skirti bent ser-
gantiems pačiomis sunkiau-
siomis reumatoidinio artrito 
ir ankilozinio spondilito for-
momis. Specialistai neabe-
joja, kad infl iksimabo kom-
pensacija farmakoekono-
miškai valstybei atsipirktų.

Pagaliau reumatologijos 
specialistai gali savo ligo-
niams pasakyti, kad atsirado 
viltis, jog sunkiausios sąna-
rių ligos, tokios kaip reuma-
toidinis artritas, ankilozinis 
spondilitas ir kitos, bus nu-
galėtos. �
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Meilė turi mergaitės veidą, motinos krūtinę ir riterio šarvus.

Z.Koscialkovska

Vyrai ne visada myli tą, kurią vertina, moterys vertina tik tą, ku-
rį myli.

Ž.Sanjalis

Tyrai pasimėgavusi siela niekada negali būti sutepta.

V.Bleikas

Geriau būti negražios moters pirmuoju negu gražuolės šimtuoju.
Perl Bak (Buck)

Viskas jau pasakyta, bet ne viskas dar įskųsta.

St.Lecas

Lengviau kipšą į namus įsileisti negu jį išvaryti iš namų.
Škotų patarlė

Pagrindinė kūno funkcija – nešioti smegenis.
T.Edisonas

Kiekviena siela, kuri kyla, kelia pasaulį.
M.Pečkauskaitė

Menas labiau išaukština tautas negu tautos meną.
P.Kepleris

Turtuolių pramogos yra pasityčiojimas iš neturtėlių vargo.
P.Buastas

Darbas yra aukščiausias žmogaus gėris. Negaliu leisti dienų nieko 
neveikdama. Ir todėl niekada nesu nelaiminga ar nepatenkinta. Ir 
supykstu gal tik tada, kai man kas nors trukdo darbuotis.

J.Maler

Kas tingalius, tas ir miegalius.
Bosnių priežodis

Pirmiausia neprarask savigarbos.
Pitagoras

Ypatingai apmaudu tai, kad žmogaus protas ribotas, o žmogaus 
kvailybė neribota.

A.Diuma

Laikyk galvą aukštai, neriesdamas nosies.
Italų priežodis

Miegojimas vidurdienį panašu į degančią žvakę dieną.
T.Hipelis

Išmintis lengviausia našta kelionėje.
Danų posakis

Vargdienis mažai teturi draugų, tačiau dar mažiau jų teturi tur-
tuolis.

Meidanis

Kur nueisi – ten namai, kur numirsi – ten kapai.
Lietuvių patarlė
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SSkausmas – neatsieja-
mas žmogaus gyve-
nimo palydovas. Tai 

subjektyvus simptomas, ku-
rį kiekvienas žmogus jau-
čia ir apibūdina skirtingai. 
Senovėje Babilono, Sirijos, 
Graikijos ir Romos gydyto-
jai manė, kad skausmo juti-
mas susijęs su širdimi. Nuo 
tų laikų išlikę posakiai apie 
“sudaužytą ar strėle perver-
tą širdį”.

Pirmieji bandymai 
skausmą susieti su nervų 
sistema aptinkami moksli-
ninkų darbuose 572-497 m. 
prieš Kristų. Šioje srityje 
daug pasidarbavo genialūs 
medicinos istorijoje gydyto-
jai Galenas, Avicena, Leo-
nardas da Vinči ir kt. Tačiau 
tik visai neseniai, t.y. 20 a., 
susiformavo tikrasis suprati-
mas apie skausmą.

Dažniausiai ima skau-
dėti sudirginus ar sužalo-
jus kūno audinius. Tuo metu 

audiniai ima gaminti chemi-
nes medžiagas, kurios vei-
kia nervų galūnėles, recep-
torius. Nervais trikdantys 
pojūčiai perduodami į nu-
garos smegenis, o iš ten ke-
liauja į galvos, kur jie “atpa-
žįstami” kaip skausmas. Ta-
čiau stuburo smegenyse yra 
vadinamieji skausmo var-
tai, kuriuos įvairūs skausmo 
malšinimo metodai gali už-
verti ar užblokuoti. Tai ga-
li sutrukdyti skausmo signa-
lams patekti į galvos sme-
genis, skausmo pojūtis iš-
nyksta.

Be to, galvos ir stubu-
ro smegenys gali išskirti į 
morfi jų panašias medžiagas 
skausmui slopinti. Jos vadi-
namos endorfi nais. Endorfi -
nai gali pasigaminti masažo 
metu, naudojant šilumos ir 
šalčio priemones, vartojant 
tam tikrus vaistus ar pagerė-
jus nuotaikai.

Skausmo jutimui didelę 
įtaką turi psichologinė būse-
na. Nuovargis, įtampa, bai-
mė, blogas miegas, prislėg-
ta nuotaika, susitelkimas 
ties skausmu ir monotonija 
stiprina skausmo pojūtį, o 
teigiamos emocijos, malo-
nūs įspūdžiai, atsipalaidavi-
mas ir poilsis neleidžia pra-
siveržti skausmo signalui į 
galvos smegenis.

Skausmas gali būti ūmi-
nis ir lėtinis. Susižeidus 
ar patyrus traumą atsiran-

da ūminis skausmas. Jis la-
bai svarbus, nes padeda iš-
vengti ar apsisaugoti nuo 
žalojančio poveikio, prane-
ša apie esamą pažeidimą. 
Toks skausmas pranyksta, 
kai pažeidimas sugyja. Lė-
tinis skausmas neretai trun-
ka daugelį dienų ar mėne-
sių ir gali neigiamai paveik-
ti įvairių organizmo sistemų 
veiklą.

Skausmas – daugelio 
reumatinių ligų palydovas 
ir pagrindinis jų simptomas, 
verčiantis kreiptis į gydyto-
ją. Sergant artritu, skausmo 
priežastis gali būti uždegi-
mas, sąnarių pažeidimas ar 
raumenų nusilpimas. Reu-
matinis skausmas neretai 
būna lėtinis. Jis sustiprėja 
paūmėjus ligai, dėl per di-
delio fi zinio krūvio, nuovar-
gio, neigiamų psichologinių 
veiksnių.

Skausmo malšinimas – 
viena svarbiausių reumati-
nių ligų gydymo sudedamų-
jų dalių. Skausmo gydymo 
pradmenų esama jau Egip-
to papirusuose. Tais laikais 
populiarūs vaistai buvo kro-
kodilo mėšlas, kiaulės dan-
tys, asilo kanopos, varlių 
sperma, sutrintos musės, 
džiovintų gyvačių tabletės, 
plunksnos, plaukai, žmo-
gaus prakaitas ir kt. Seno-
vės medicinos galimybes at-
skleidžia Anglijos karaliaus 
Karolio II gydymo aprašy-

Kai skauda sąnarius
MARGARITA PILECKYTĖ

Sedare dolerem divi-

num est (Kilnu yra nu-

raminti skausmą).

              Hipokratas

Skausmas gali būti ūmi-

nis ir lėtinis. Susižeidus 

ar patyrus traumą at-

siranda ūminis skaus-

mas. Jis labai svarbus, 

nes padeda išvengti ar 

apsisaugoti nuo žalo-

jančio poveikio, prane-

ša apie esamą pažeidi-

mą. Toks skausmas pra-

nyksta, kai pažeidimas 

sugyja. Lėtinis skausmas 

neretai trunka daugelį 

dienų ar mėnesių ir gali 

neigiamai paveikti įvai-

rių organizmo sistemų 

veiklą.

Margarita Pileckytė.

Margarita Pileckytė 1986 m. bai-
gė Kauno medicinos universite-
tą. Nuo 1991 m. dirba reumato-
loge Kauno medicinos universite-
to klinikų Reumatologijos klinikoje. 
2000 m. apgynė medicinos dakta-
ro disertaciją skeleto ir raumenų lė-
tinio skausmo epidemiologijos srity-
je. Yra Amerikos reumatologų aso-
ciacijos narė, Europos reumatologų 
asociacijos Epidemiologijos komite-
to sekretorė.



Mus rasite internete: www.zinios.lt       9

mas: skausmo malšinimo 
tikslu ligoniui buvo keletą 
kartų nuleistas kraujas, skir-
ti vėmimą ir čiaudulį suke-
liantys, raminantys, žoliniai 
vaistai, žmogaus kauko-
lės ekstrakto lašai, nuskus-
ta galva, pėdos suteptos de-
gutu ir balandžių mėšlu, už-
dėtas avies ir ožkos tulžies 
akmenų kompresas. Po šio 
intensyvaus gydymo kara-
lius mirė.

Šiais laikais skausmas 
gydomas vaistais, reabilita-
cijos, fi zinėmis, psicholo-
ginio poveikio ir chirurgi-
nėmis priemonėmis. Skaus-
mą malšinantys vaistai bu-
vo pirmieji vaistai, kuriuos 
teko pavartoti žmogui. Tai 
buvo iš aguonų išskiria-
mos narkotinės medžiagos, 
opiatai. Jau prieš 4 tūkstan-
čius metų jas žinojo senovės 
egiptiečiai ir romėnai. Da-
bar reumatiniam skausmui 
malšinti dažniausiai varto-
jami paprasti nuskausmi-
nantys ir nesteroidiniai vais-
tai nuo uždegimo, jei jie ne-
gelbsti į gydymo schemas 
įtraukiami silpnieji ar stip-
rieji opiatai, pagalbiniai ar 
ligos progresavimą stabdan-
tys vaistai nuo reumato.

Parenkant tinkamą gy-
dymą reikia tikslios diagno-
zės. Ją geriausiai gali nusta-
tyti specialistai. Tačiau nė-
ra labai praktiška kreiptis į 
gydytoją dėl kiekvieno ma-
žo skausmo, kuris gali grei-
tai praeiti, kita vertus, ir po 
specialisto konsultacijos bū-
na periodų, kai sąnarių, rau-
menų, raiščių ar stuburo 
skausmui sustiprėjus tenka 
pačiam sau pagelbėti.

Gydymas temperatūra, 
šiluma ir šalčiu yra seniau-
siai žinomi skausmą malši-
nantys fi ziniai metodai. Ši-

luma didina skausmo juti-
mo slenkstį, pagerina audi-
nių kraujotaką ir medžiagų 
apykaitą, iš pažeistos vie-
tos pasišalina skausmą su-
keliančios medžiagos. Šilu-
ma sumažina raumenų, raiš-
čių įtempimą, didina ap-
link sąnarį esančių audinių 
(sausgyslių, raiščių, raume-
nų) elastingumą, relaksuoja, 
mažina sąnarių sustingimą. 
Sumažėja sąnarių skausmas, 
pagerėja judrumas.

Sąnarių ligoms gydy-
ti taikoma paviršinė ir gi-
luminė šiluma. Paviršiniam 
šilumos efektui sukelti nau-
dojamos šildomosios pagal-
vėlės, karštas smėlis, parafi -
no kompresai, šviesa, karš-
to vandens pūslės, vandens 
procedūros (karšta vonia, 
dušas) ir kt. Šiluma grei-
tai numalšina skausmą, ta-
čiau jos poveikis dažnai 
yra trumpalaikis. Todėl ši-
lumą sukeliančias procedū-
ras gerai naudoti prieš mie-
gą ar prieš atliekant mankš-
tą. Sumažėjus skausmui, fi -
ziniai pratimai gali būti at-
liekami efektyviau, didesne 
judesių amplitude, tai page-
rina sąnarių judrumą, maži-
na sustingimą, stiprina rau-
menis, skausmas dar labiau 
sumažėja.

Giluminį šilumos efektą 
sukelia ultragarsas ir diater-
mija, kai kurios kitos fi zio-
terapijos procedūros, tačiau 
jų skyrimas problematiškas, 
be to, reikia papildomo lai-
ko ir aparatūros.

 Kitos dažnai namie var-
tojamos priemonės, galin-
čios sukelti šilumos ar šal-
čio pojūtį, yra tepalai. Są-
narių ligoms tinkami tepa-
lai turi savybę prasiskverbti 
pro odą į gilesnius audinius. 
Tepalai malšina skausmą, 

mažina sąnarių sustingi-
mą, vietinius uždegimo po-
žymius, taip pagerėja sąna-
rių judrumas. Šie efektai ga-
li pasireikšti dėl tepalo far-
makologinio poveikio, ma-
sažo naudos įtrinant tepa-
lą į odą, placebo efekto ar 
tepalo vietinio dirginančio 
ir šilumą sukeliančio vei-
kimo. Tepalai ypač veiks-
mingi sąnarių, kurie yra arti 
odos paviršiaus (riešo, alkū-
nės, čiurnos, kelio, rankų ir 
kojų pirštų), ligoms gydyti, 
taip pat raumenų, sausgys-
lių, raiščių uždegimui mal-
šinti. Didelis gydymosi te-
palais privalumas – jų sau-
gumas. Dauguma sąnarių 
ligų uždegimą malšinančių 
vaistų gali sukelti skrandžio 
ir žarnyno uždegimą, o sun-
kiais atvejais – skrandžio iš-
opėjimus ir opų komplika-
cijas. Tepalo forma pavar-
totas vaistas nesudaro veik-
lios koncentracijos kraujy-
je, todėl visiškai saugus ir 
skrandžio bei žarnyno li-
gomis sergantiesiems. Te-
palas įtrinamas į skaudamą 
sritį masažo, glostymo ju-
desiais. Dar 460 m. pr. Kris-
tų Hipokratas nurodė, kad 
masažas ir glostymas geri-
na kraujo apytaką ir pade-
da malšinant skausmą. Daž-
niausiai vartojami nesteroi-
dinių vaistų nuo uždegimo 
tepalai, tepalai su kapsaici-
nu, metilsalicilatu ar dime-
tilsulfoksidu.

Nesteroidinių vaistų nuo 
uždegimo tepalai žinomi 
daugiau kaip 10 metų, ta-
čiau nuomonė apie jų efek-
tyvumą yra prieštaringa. Iki 
šiol dar nėra pilnai aiškus 
šių tepalų veikimo mecha-
nizmas.

Kapsaicinas yra natūra-
lus augaluose (čili pipiruose 

ir kt.) randamas alkaloidas. 
Kapsaicinas nuo seno varto-
jamas skausmui malšinti. Jo 
efektas priklauso nuo regu-
liaraus vartojimo. Kapsaici-
no tepalą rekomenduojama 
vartoti 3-4 kartus per die-
ną, maksimalus efektas bū-
na po 3-4 sav. Galimi paša-
liniai poveikiai – odos degi-
nimas, perštėjimas.

Jeigu Jūs prieš 300 metų 
būtumėte gyvenęs Paryžiu-
je ir jus būtų varginę nega-
lavimai dėl sąnarių, tikriau-
siai būtumėt kreipęsis į žy-
mų to meto prancūzų dakta-
rą Bengue, kuris garsėjo ne 
tik kaip profesionalus gy-
dytojas, bet ir kaip įvairių 
tablečių ir tepalų reumati-
nėms ligoms gydyti kūrė-
jas. Jis pirmasis sukūrė vi-
same pasaulyje gerai žino-
mą ir iki šių dienų vieną po-
puliauriausių Amerikoje te-
palų sąnarių ligoms gydyti – 
Ben-Gay tepalą. Šio tepalo 
sudėtyje esantis mentolas ir 
metilsalicilatas ne tik malši-
na sąnarių uždegimą; sukel-
damas vietinį šaldomą arba 
šildomą poveikį, gerai nu-
skausmina. Vartojant regu-
liariai kelis kartus per dieną 
pagerėja tepalo skvarbumas 
pro odą ir veiksmingumas.

Tepalai su dimetilsul-
foksidu (dimeksidu) taip pat 
yra labai skvarbūs. Jie su-
kelia priešuždegiminį, nu-
skausminantį poveikį, ple-
čia kraujagysles. Pašalinis 
dimetilsulfoksido poveikis 
– tai česnakui būdingas kva-
pas ir skonis burnoje.

Jeigu per keletą dienų 
skausmas nesumažėja, rei-
kia kreiptis į gydytoją. Tai 
padės greičiau išsiaiškin-
ti reumatinio skausmo prie-
žastį, išvengsite ligos užvil-
kinimo. �

SUSIPAŽINKIME: LIETUVOS  ARTRITO ASOCIACIJA
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KKad žmogus galėtų 
judėti – eiti, atsi-
kelti, atsigulti, pa-

sukti galvą, dirbti, paim-
ti daiktus, pakelti rankas, 
tam reikia sąnarių ir rau-
menų. Žmogaus skeletą su-
daro apie 280 sąnarių, ku-
riuos judina dvigubai dau-
giau raumenų. Sąnarį suda-
ro kaulų paviršiai, padeng-
ti kremzle, sąnario kapsu-
lė, kurią iškloja sinovija – 
dangalas, gaminantis są-
nario skystį. Sąnarį gaubia 
raiščiai, kurie jį sutvirtina 
ir neleidžia išnirti. Aplink 
sąnarį yra raumenų saus-
gyslių. Susitraukiant ir at-
sipalaiduojant įvairiems 
raumenims, sąnarys lanks-
tosi. Kiekvienas sąnarys tu-
ri savo judesių amplitudę, 
tai reiškia, kad gali lanks-
tytis tik tiek, kiek apspren-
džia jo sandara. Yra labai 
judrių sąnarių, kurie lanks-
tosi į įvairias puses (pe-
čių, klubų). Dviem kryp-
timis lankstosi kelių, alkū-
nių, pirštų sąnariai. Riešus, 
čiurnas, stuburą sudaro nuo 
keliolikos iki keliasdešimt 
sąnarių, todėl jų judesiai 
įvairiausi. Taip pat yra be-
veik nejudrių sąnarių, pa-
vyzdžiui, kryžmens.

Artritas – tai sąnario 
uždegimas. Kadangi sąna-
rį sudaro įvairūs audiniai 
ir sudėtingos struktūros, 
artrito priežastis gali bū-

ti visų sąnario dalių pažei-
dimas. Pagrindiniai artri-
to požymiai yra skausmas, 
patinimas, sąnario judesių 
ribotumas, paraudimas ir 
karštumas. Visi šie požy-
miai gali atsirasti neiškart, 
palaipsniui, taip pat gali 
būti tik keli iš jų. Tai pri-
klauso nuo to, kokia sąna-
rio pakenkimo priežastis, 
kokios struktūros pažei-
džiamos pirmiausia. Štai 
reumatoidinio artrito metu 
pirmiausia prasideda sino-
vijos uždegimas, ji susto-
rėja, pradeda gaminti dau-
giau sinovinio skysčio, pa-
žeistas sąnarys patinsta, at-
siranda ir kiti uždegimo po-
žymiai. Sustorėjusi sinovi-
ja pamažu užslenka ant 
kremzlės ir pradeda ją ar-
dyti, taip pat kremzlės pa-
viršių pažeidžia ir įvairios 
aktyvios sinovijos gamina-
mos medžiagos. Tęsiantis 

sinovijos uždegi-
mui, kremzlė vis 
labiau ardoma, 
pažeidžiami raiš-
čiai, sausgyslės, 
raumenys, o pa-
žeisti sąnariai su-
storėja, iškrypsta 
ir tampa nelanks-
tūs. Kitaip būna 
osteoartrozės me-
tu, kai pirmiau-
sia pažeidžiama 
kremzlė, kuri nu-
kenčia dėl fi zinio 
krūvio, traumos 

ARTRITAS. Kas tai?
DANUTĖ POVILĖNAITĖ

Artritas – tai sąna-

rio uždegimas. Kadan-

gi sąnarį sudaro įvai-

rūs audiniai ir sudėtin-

gos struktūros, artri-

to priežastis gali būti vi-

sų sąnario dalių pažeidi-

mas. Pagrindiniai artrito 

požymiai yra skausmas, 

patinimas, sąnario jude-

sių ribotumas, parau-

dimas ir karštumas. Vi-

si šie požymiai gali atsi-

rasti neiškart, palaips-

niui, taip pat gali bū-

ti tik keli iš jų. Tai pri-

klauso nuo to, kokia są-

nario pakenkimo prie-

žastis, kokios struktū-

ros pažeidžiamos pir-

miausia.

arba tiesiog dėl senėjimo. 
Kremzlės irimas sukelia ki-
tų sąnario struktūrų uždegi-
mą ir pakenkimą, palaips-
niui atsiranda sąnarių de-
formacijos, dar labiau žalo-
jančios ir pažeistus, ir “kai-
myninius” sąnarius, raume-
nis. Nors osteoartroze ser-
ga vyresnio amžiaus žmo-
nės, o uždegiminėmis sąna-
rių ligomis gali susirgti bet 
kurio amžiaus asmenys, ta-
čiau nuo sąnarių deforma-
cijų kenčia visi sergantys. 
Sergant infekcinėmis li-
gomis dažnai skauda są-
narius ir būna uždegimas, 
visa tai praeina pasveikus. 
Tačiau persirgus kai kurio-
mis infekcijomis dalis ligo-
nių suserga sąnarių uždegi-
mu, kuris vadinamas reak-
tyviuoju artritu. Šiuo ar-
tritu dažniau serga jauni 
ir vidutinio amžiaus žmo-
nės, didžioji susirgusiųjų 

Danutė Povilėnaitė. 

Zenono Glavecko nuotr.

Danutė Povilėnaitė 1992 metais 
baigė Tartu universiteto Medicinos 
fakultetą, 1992-1996 metais mo-
kėsi Vilniaus universiteto Medicinos 
fakulteto terapijos ir reumatologijos 
rezidentūrose. Dirba Vilniaus uni-
versiteto Eksperimentinės ir kliniki-
nės medicinos institute ir Vilniaus 
universiteto ligoninės Santariškių 
klinikų reumatologijos skyriuje. 12 
mokslinių straipsnių bendraauto-
rė. Lietuvos reumatologų asociacijos 
narė, Vilniaus Artrito bendrijos me-
dicinos vadovė. 
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dalis pasveiksta, jei paski-
riamas tinkamas gydymas. 
Negalima pamiršti ir sąna-
rių bei stuburo tuberkulio-
zės, kuria serga ir jauni, ir 
vyresnio amžiaus žmonės. 
Sąnarių uždegimas yra vie-
nas svarbiausių ir dažniau-
sių sisteminių jungiamo-
jo audinio ligų požymių. 
Sisteminių ligų metu pa-
žeidžiamos įvairaus skers-
mens kraujagyslės, raume-
nys, vidaus organai.

Stipriausias sąnario už-
degimas būna podagros 
priepuolio metu. Podagrą 
sukelia šlapimo rūgšties, 
kurios kiekis kraujyje padi-
dėja sutrikus jos apykaitai 
dėl tam tikrų fermentų sto-
kos, druskos kristalai, pate-
kę į sąnario ertmę. Apiben-
drinant pažymėtina, kad 
sąnarių uždegimas yra apie 
200 ligų ir sindromų požy-
mis. Didžiuma šių ligų yra 
lėtinės ir nepagydomos, kai 
kurie sindromai įgimti, o 
sergamumą sisteminėmis 
ligomis dalinai nulemia 
genetiniai pažeidimai. Kai 
kurios reumatinės ligos re-
tos, paplitusios tam tikruo-
se regionuose arba tarp kai 
kurių tautybių žmonių. 

Artritas gali prasidė-
ti bet kokio amžiaus žmo-
gui, nors dauguma sergan-
čių sąnarių ligomis yra vy-
resnio amžiaus žmonės. 
Vienas pirmųjų ir svarbiau-
siųjų artrito požymių yra 
skausmas, jis gali būti ra-
mybėje arba po fi zinio krū-
vio ir sumažėti pailsėjus, 
taip pat gali atsirasti tam 
tikrų judesių metu, svarbu 
ir kuriuo paros metu skaus-
mas būna stipresnis. Skaus-
mo pobūdis įvairių sąnarių 
ligų metu skiriasi, todėl la-

bai svarbu kuo tiksliau jį 
apibūdinti. Antras svarbus 
artrito požymis – patinimas 
arba sinovinio skysčio kau-
pimasis sąnaryje. Kai ku-
rių ligų metu labai svarbu 
ištirti šį skystį, todėl suti-
nęs sąnarys punktuojamas 
ir skystis ištraukiamas. Jei-
gu reikalinga gydymui, tai 
į sąnario ertmę, sausgys-
lių makštis ar sąnarį supan-
čius audinius sušvirkščia-
mi vaistai. Sumažėjęs są-
nario lankstumas yra vie-
na iš blogiausių artrito pa-
sekmių, todėl labai svarbu, 
kad judesių amplitudė iš-
liktų, raumenys nenyktų, o 
žmogus galėtų ir toliau ju-
dėti, dirbti.

Sąnarių uždegimo gy-
dymo sėkmė priklauso ir 
nuo ligonio, ir nuo gydyto-
jo. Atsiradus sąnarių skaus-
mui, jiems patinus, būtinai 
reikia kreiptis į šeimos gy-
dytoją, kuris atliks pagrin-
dinius tyrimus, paskirs 
vaistų nuo skausmo ir už-
degimo. Įtarus sisteminės 
reumatinės ligos pradžią ar 
kai nepadeda paskirtas gy-
dymas, šeimos gydytojas 
siunčia ligonį konsultuo-
ti reumatologui. Daugelis 
reumatinių ligų diagnozuo-
jamos atlikus kraujo, imu-
nologinius ir rentgeno ty-
rimus. Daliai ligonių ski-
riamos sąnarių operacijos, 
kurias daro traumatologai, 
ortopedai, mikrochirurgai. 
Sergantiems sąnarių ligo-
mis sugrąžinti judėjimą ar 
padidinti galimybę judėti 
padeda reabilitologai. Tai-
gi artritą galima įveikti – 
pasveikti arba išmokti gy-
venti su liga. �

RReumatoidinis ar-
tritas – ilgai trun-
kanti, lėtinė užde-

giminė autoimuninės kil-
mės liga. Ši liga gali pa-
kenkti daugeliui kūno są-
narių, periartikuliniams 
(aplink sąnarį esantiems) 
audiniams, vidaus orga-
nams, akims, kraujagys-
lėms. Reumatoidiniu artri-
tu serga apie 0,5-1% su-
augusių žmonių. Moterys 
serga 2-3 kartus dažniau 
negu vyrai. Lietuvoje už-
registruota apie 12 000 su-
augusių asmenų, besigy-
dančių nuo reumatoidinio 
artrito, o kasmet šia liga 
suserga apie 1200 asme-

Edita Gražulevičiūtė 1995 metais 
baigė Kauno medicinos universi-
teto Medicinos fakultetą, vėliau – 
reumatologijos rezidentūrą. Dirba 
gydytoja reumatologe Vilniaus ra-
jono centrinėje poliklinikoje bei Vil-
niaus universiteto Eksperimentinės 
ir klinikinės medicinos institute.

EDITA GRAŽULEVIČIŪTĖ

REUMATOIDINIS 
ARTRITAS 
ir jo gydymo ypatumai

Reumatoidinio artri-

to metu sąnariai tins-

ta apimdami ir aplin-

kinius audinius, o pa-

čiuose sąnariuose ga-

minasi medžiagos, ku-

rios ardo sąnario pa-

viršių. Šios ligos metu 

dažniausiai pakenkia-

mi plaštakų ir pėdų są-

nariai. Didesni sąnariai, 

tokie kaip klubai, keliai 

ir alkūnės, taip pat gali 

būti apimti ligos. Suti-

nimas, skausmas ir su-

stingimas (trunkantis 

ne trumpiau kaip vie-

ną valandą) labiausiai 

ryškūs, kai sąnarys ra-

mybės būsenoje. Ryti-

nis sąnarių sustingimas 

– ankstyvas ligos požy-

mis, kuris ilgą laiką gali 

būti vienintelė būsimos 

ligos apraiška. 

Edita Gražulevičiūtė.

Zenono Glavecko nuotr.
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nų. Reumatoidiniu artritu 
gali sirgti įvairaus amžiaus 
žmonės, taip pat ir vaikai. 
Vis dėlto dažniausiai serga 
50-70 metų žmonės. Reu-
matoidinis artritas – tai li-
ga su atoslūgiais ir paū-
mėjimais, ilgainiui pro-
gresuojanti, sukelianti ne 
tik ryškius sveikatos poky-
čius, bet ir turinti rimtų so-
cialinių pasekmių. Sveika-
tos ir socialinės problemos 
yra didžiulė našta ligoniui, 
jo šeimai ir visuomenei.

Reumatoidinio artri-
to tiesioginės priežastys 
nenustatytos. Nepasiseka 
rasti ligą sukeliančio išo-
rės veiksnio, nors jau se-
niai tiriama galima įvairių 
faktorių įtaka. Apie 30% 
ligonių nustatomas gene-
tinis polinkis reumatoidi-
niam artritui.

Reumatoidinio artrito 
metu sąnariai tinsta apim-
dami ir aplinkinius audi-
nius, o pačiuose sąnariuo-
se gaminasi medžiagos, 
kurios ardo sąnario pavir-
šių. Šios ligos metu daž-
niausiai pakenkiami plaš-
takų ir pėdų sąnariai. Di-
desni sąnariai, tokie kaip 
klubai, keliai ir alkūnės, 
taip pat gali būti apimti li-
gos. Sutinimas, skausmas 
ir sustingimas (trunkan-
tis ne trumpiau kaip vieną 
valandą) labiausiai ryškūs, 
kai sąnarys ramybės būse-
noje. Rytinis sąnarių su-
stingimas – ankstyvas li-
gos požymis, kuris ilgą lai-
ką gali būti vienintelė bū-
simos ligos apraiška. Ser-
gant reumatoidiniu artri-
tu sąnariai pakenkiami si-
metriškai. Pradžioje tai pa-
sireiškia sąnarių skausmais 

ir tinimu, o vėlesnėse sta-
dijose sukelia sąnarių de-
formacijas.

Reumatoidiniam artri-
tui būdinga atkakli užde-
gimo eiga. Tiesa, gali bū-
ti skausmų ir tinimo su-
silpnėjimų, bet didesnis ar 
mažesnis skausmas vargi-
na beveik kasdien – me-
tais ir dešimtmečiais. Po 
kelių ar keliolikos mėnesių 
nuo artrito pradžios prade-
da keistis sąnarių išvaizda. 
Anksčiausiai tai pastebima 
plaštakoje, tačiau palaips-
niui į šį procesą įtraukiama 
vis daugiau sąnarių. Kar-
tu gali būti ir bendro ne-
galavimo požymių – nuo-
vargis, silpnumas, prakai-
tavimas, svorio kritimas, 
karščiavimas. Labai įsiga-
lėjus ligai ligoniai nebepa-
jėgia susišukuoti, pavalgy-
ti, o dėl stambiųjų kojų są-
narių pažeidimo jiems sun-
ku vaikščioti. Reumatoidi-
niu artritu sergančius žmo-
nes labai vargina nuolat 
jaučiamas skausmas.

Reumatoidinio artrito 
gydymas – kompleksinis, 
ilgalaikis. Kad būtų gali-
ma kuo greičiau užkirs-
ti kelią šiai sunkiai ligai 
progresuoti, kad būtų ga-
lima kaip įmanoma ilgiau 
išsaugoti nepakitusius jud-
rius sąnarius, atitolinti in-
validumo reiškinius, šią 
ligą reikia pradėti gydyti 
kuo anksčiau. Labai svar-
bu laiku kreiptis į gydyto-
ją pagalbos, konsultuotis 
su reumatologu, kad būtų 
nustatyta tiksli diagnozė ir 
parinktas kiekvienam kon-
krečiam ligoniui labiausiai 
tinkantis gydymas, atsi-
žvelgiant į ligos aktyvumą, 

kitas buvusias ir esamas li-
gas, jų gydymui vartoja-
mus medikamentus.

Labai didelę įtaką turi 
tinkamas režimas, tauso-
jantis nesveikus sąnarius, 
tačiau specialios mankš-
tos pagalba išsaugantis jų 
judrumą ir stabilumą. Li-
goniai turi išmokti keltis 
iš lovos, atsisėsti, atsistoti, 
atlikti įvairius namų ruo-
šos darbus, nevargindami 
sąnarių, ypač riešų ir plaš-
takų. Pavyzdžiui, nepata-
riama atidarinėti konser-
vų dėžučių, naudoti sunkų 
plaktuką (krypsta plašta-
ka). Būtina kasdieninė gy-
domoji mankšta, padedan-
ti išlaikyti raumenų jėgą ir 
sąnarių judrumą. Mankš-
tintis reikia sistemingai, il-
gai ir kantriai, keletą kartų 
per dieną, bet be prievar-
tos. Po kiekvieno pratimo 
būtina atsipalaiduoti. Pra-
timus atlikti vidutiniu tem-
pu po 20-30 minučių, jude-
sius kartoti 6-12 kartų, ke-
letą kartų per dieną. Prati-
mus galima atlikti ir šilta-
me vandenyje. Gydomąją 
mankštą galima derinti su 
vaikščiojimu gamtoje, va-
žiavimu dviračiu, plauki-
mu. Tokia bendro povei-
kio mankšta teigiamai vei-
kia visą organizmą, geri-
na širdies darbą, deguo-
nies įsisavinimą audiniuo-
se. Sergant reumatoidiniu 
artritu netinka kontaktinės 
sporto šakos, nelabai tinka 
sportiniai žaidimai su ka-
muoliu (futbolas, rankinis, 
krepšinis), raketėmis (teni-
sas, badmintonas). Patyru-
sio kineziterapeuto (kine-
ziterapija – tai gydymas 
judesiu) konsultacijos ga-

li būti labai naudingos pa-
renkant konkrečiam ligo-
niui konkrečią mankštos 
programą ir ją koreguo-
jant priklausomai nuo są-
narių ir raumenų būklės.

Labai svarbią vietą gy-
dant reumatoidinį artri-
tą užima medikamenti-
nis gydymas. Išskiriamos 
kelios svarbios medika-
mentų grupės: nesteroidi-
niai vaistai nuo uždegimo, 
gliukokortikoidai ir ligą 
modifi kuojantys vaistai.

Nesteroidiniai vaistai 
nuo uždegimo – tai be-
ne dažniausiai reumato-
logijoje vartojami vaistai, 
simptomiškai slopinan-
tys uždegimą, skausmą, 
patinimą. Šiai grupei pri-
klauso labai daug medika-
mentų: ibuprofenas, nap-
roksenas, meloksikamas, 
diklofenakas, piroksika-
mas, indometacinas, ke-
toprofenas, nimesulidas, 
rofekoksibas, celekoksi-
bas, lornoksikamas ir kiti. 
Jie naudojami skausmui ir 
uždegimui mažinti artrito 
pakenktame sąnaryje.

Visi nesteroidiniai 
vaistai nuo uždegimo turi 
bendrų teigiamų savybių 
( mažina skausmą, patini-
mą, kūno temperatūrą) ir 
pašalinių reiškinių (veikia 
virškinimo traktą, inks-
tus). Nesteroidinių vais-
tų nuo uždegimo pašali-
niai poveikiai virškinimo 
trakte pasireiškia iki 40% 
šiuos preparatus vartojan-
čių ligonių. Tai gali būti 
pykinimas, apetito nebu-
vimas, rėmens graužimas, 
pilvo skausmai. Atliekant 
endoskopinius tyrimus 
(ezofagogastroduodenos-
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kopija) 20-30% regulia-
riai nesteroidinius vais-
tus nuo uždegimo varto-
jančių ligonių būna opos, 
erozijos. Kai opos atsiran-
da dėl nesteroidinių vais-
tų nuo uždegimo, jos daž-
nai būna asimptominės, 
tai yra žmogus lyg ir ne-
turi jokių žymesnių nusi-
skundimų, tačiau tokios 
opos ir yra labiausiai pa-
vojingos, nes negydomos 
gali prakiurti, tuomet iš-
kyla nukraujavimo ar net 
mirties rizika. Dažniau 
virškinimo trakto kom-
plikacijos vystosi vyres-
niems ligoniams, sergan-
tiems ir kitomis ligomis, 
moterims, sirgusiems opi-
ne liga anksčiau, vartojan-
tiems keletą skirtingų ne-
steroidinių vaistų nuo už-
degimo vienu metu, varto-
jantiems dideles šių vaistų 
dozes, tuo pačiu metu var-
tojantiems „kraują skysti-
nančius” vaistus, aspiriną. 
Ilgai ir didelėmis dozėmis 
vartojantiems nesteroidi-
nius vaistus nuo uždegi-
mo gali vystytis inkstų pa-
žeidimas, inkstų funkcijos 
nepakankamumas, krešė-
jimo sutrikimai, retais at-
vejais gali atsirasti galvos 
skausmai, svaigimas. Bū-
tinai visus šiuos niuansus 
reiktų aptarti su gydyto-
ju, kad jis galėtų tinkamai 
parinkti labiausiai konkre-
čiam ligoniui tinkantį ne-
steroidinį vaistą nuo užde-
gimo. Gydytojas parinks 
vaistą atsižvelgdamas į 
reumatoidinio artrito ak-
tyvumą, jo sunkumą, pa-
ciento bendrą fi zinę būk-
lę, gretutines ligas, kitus 
vartojamus medikamen-

tus, vaisto saugumą, išlei-
dimo formą ir kainą.

Steroidiniai hormonai – 
gliukokortikoidai (predni-
zolonas, medrolis, metip-
redas) yra stipriausi prie-
šuždegiminiai vaistai, var-
tojami tam tikrų rūšių ar-
tritui gydyti. Vis dėlto pa-
šalinių poveikių ir gydy-
mo komplikacijų, kurias 
gali sukelti šie vaistai, yra 
tiek daug, kad vartoti ste-
roidinius hormonus rei-
kia labai atsargiai, griež-
tai laikantis konkrečių in-
dikacijų ir kontraindikaci-
jų. Svarbiausi steroidinių 
hormonų pašaliniai povei-
kiai ir gydymo komplika-
cijos, ribojančios šių vais-
tų vartojimą: antinksčių 
funkcijos nepakankamu-
mas, osteoporozė, virški-
nimo trakto opos (ypač jei-
gu steroidiniai hormonai 
vartojami kartu su neste-
roidiniais vaistais nuo už-
degimo), lėtinių infekci-
jų paūmėjimas, katarakta, 
glaukoma, psichikos su-
trikimai, paprastieji spuo-
gai, nutukimas, hiperten-
zija, plaukuotumo padidė-
jimas, odos atrofi ja, sulė-
tėjęs žaizdų gijimas, cuk-
rinis diabetas, hipokalemi-
ja, raumenų atrofi ja, mens-
truaciniai sutrikimai, po-
linkis trombozėms. Prie 
steroidinių hormonų įpran-
tama, ilgesnį laiką gydan-
tis šiais vaistais, jų varto-
jimą sunku nutraukti. Vi-
sais atvejais skiriant ste-
roidinius hormonus ieško-
ma būdų mažinti šių vais-
tų dozę, trumpinti vartoji-
mo laiką ir imamasi atsar-
gumo priemonių dėl gali-
mų komplikacijų bei pa-

šalinių poveikių. Jei steroi-
diniai hormonai vartojami 
tablečių forma, visą steroi-
dinių hormonų paros dozę 
arba bent didžiąją jos da-
lį rekomenduojama suvar-
toti ryte.

Anksčiau aptartas gy-
dymas nesteroidiniais 
vaistais nuo uždegimo ir 
steroidiniais hormonais 
vadinamas simptominiu, 
nespecifi niu artrito gy-
dymu. Tie vaistai slopina 
bet kokios kilmės uždegi-
mą, tačiau neveikia pačios 
ligos, nestabdo jos pro-
gresavimo. Todėl sergant 
reumatoidiniu artritu kar-
tu su uždegimą slopinan-
čiais skiriami lėtai veikian-
tys, ligos eigą modifi kuo-
jantys vaistai. Literatūroje 
dažniausiai vartojami to-
kie šios vaistų grupės pa-
vadinimai: ligą modifi kuo-
jantys, antros eilės, pato-
geninės (bazinės) terapijos 
vaistai. Jie efektyvūs 50-
70% atvejų, nors veikimo 
mechanizmas tiksliai neži-
nomas. Šios grupės vaistai 
pradeda veikti lėtai, po 2-3 
mėnesių, jie skiriami ilgam 
laikui – keleriems metams. 
Šie vaistai veikia ligos ei-
gą, stabdo, slopindami 
imuninę sistemą, jos pro-
gresavimą. Deja, jie nevei-
kia tik vienos kurios nors 
imuniteto grandies, o ben-
drai slopina visą organiz-
mo apsauginę sistemą, dėl 
to gali sumažėti organiz-
mo atsparumas įvairioms 
infekcijoms. Išryškėjus vi-
rusinės ar bakterinės infek-
cijos požymiams, reikėtų 
laikinai nevartoti šios gru-
pės vaistų. Kad išvengtu-
me vaistų sukeliamų paša-

linių poveikių, reikia nuo-
lat atlikti kraujo, šlapimo 
tyrimus. Jei paskirtas plak-
venilis, bent kartą per me-
tus reikėtų apsilankyti pas 
okulistą.

Kiekvienas reumatoi-
diniu artritu sergantis ligo-
nis turi būti gydomas bent 
vienu ligą modifi kuojančiu 
vaistu. Išimtys galimos, 
jeigu yra visiška ligos re-
misija arba gretutinės ligos 
bei gydymo komplikacijos 
neleidžia vartoti nė vieno 
ligą modifi kuojančio vais-
to. Gydymas šiais prepara-
tais turėtų būti pradedamas 
anksti, kad būtų galima iš-
vengti sąnarių destrukcijos 
(suardymo). Įrodyta, kad 
anksti paskyrus ligą modi-
fi kuojančių vaistų, rezulta-
tai būna daug geresni negu 
paskyrus vėliau. Sėkmin-
gų rezultatų galima tikė-
tis, jeigu ligą modifi kuo-
jantį vaistą pavyksta pa-
rinkti per pirmuosius tris 
ligos mėnesius. Jei toks 
gydymas pradėtas vėliau – 
antraisiais trečiaisiais ligos 
metais, tai ligos remisijos 
būna rečiau ir gydymas tik 
sulėtina, bet nesustabdo li-
gos progresavimo.

Yra kelios ligą modi-
fi kuojančių vaistų gru-
pės: chinolino grupės vais-
tai (plakvenilis), sulfasa-
lazinas, imunosupresantai 
(metotreksatas, azatiopri-
nas, ciklofosfamidas), nau-
jieji imunoterapijos vais-
tai. Geriausiai gydymą li-
gą modifi kuojančiais vais-
tais (vienu kuriuo šios gru-
pės preparatu ar jų deriniu) 
gali parinkti gydytojas reu-
matologas. �
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Ugdyti visuomenės supratimą apie 
reumatiniø sąnariø ligø mastą ir poveiká, 
uþtikrinant reikiamą kokybiðką informaci-
ją apie reumatines sąnariø ligas ir paro-
dant mus kaip aktyvius visuomenės na-
rius, o ne aukas.
Finansuojant sergančiųjų reuma-

tinėmis ligomis vykdomas progra-

mas, suteikti galimybę pacientams 

lavinti jø gyvenimo kokybę gerinančius 
ágûdþius ir pasinaudoti papildomomis 
medicininės, socialinės ir asmeninės pa-
ramos paslaugomis. 
Įtraukti sergančiuosius reumati-

nėmis sąnarių ligomis į strategi-

nių programų rengimą ir jų įgyven-

dinimą, taip uþtikrinant mûsø dalyvavi-
mą priimant sprendimus visais medici-
niniais, socialiniais ir asmeniniais klausi-
mais, susijusiais su reumatinėmis sąna-
riø ligomis. 
Pripažinti nacionalines bei tarptau-

tines sergančiųjų reumatinėmis są-

narių ligomis organizacijas, prisidėti 

plėtojant jų struktūras ir remiant finan-
siðkai sudaryti mums galimybę patiems 

vadovauti savo organizacijoms.
Pasirūpinti, kad būtų laiku teikia-

mos aukštos kokybės sveikatos ap-

saugos ir socialinės paslaugos, pa-
sitelkiant kvalifikuotus ir gerai apmoka-
mus sveikatos apsaugos bei visuomeni-
niø tarnybø specialistus, ir uþtikrinti mok-
sliðkai pagrástø gydymo bûdø ávairovę, 
apimančią prevencijos, medicininio ðvie-
timo, sveikatos stiprinimo, palaikymo ir 
reabilitacijos paslaugas. 
Užtikrinti, kad būtų gilinamas gydy-

tojų ir sveikatos apsaugos specia-

listų išmanymas apie mûsø savaran-
kiðkumą ir autonomiją didinančius reu-
matiniø sąnariø ligø gydymo bei sveika-
tos palaikymo bûdus, teikiant paslaugas, 
pagrástas pagarbiais pacientø ir gydytojø 
bei kitø specialistø santykiais.
Pasitelkti reumatinėmis sąnarių li-

gomis sergančius žmones, nusta-

tant atitinkamų mokslinių medici-

nos tyrimų prioritetus, biudžetą, me-
todologiją ir rezultatø pateikimo bûdus, 
ðitaip sukuriant tvirtą þiniø pagrindą pa-
slaugø planavimui.

Europos žmonės, sergantys 
reumatinėmis sąnarių ligomis

Trečiojo tūkstantmečio manifestas

Mes, sergantys reumatinėmis sąnarių ligomis, pareiškiame

Kadangi per 103 milijonus Europos gyventojø vargina reumatinės sąnariø ligos, jie sudaro 
didþiausią lėtinėmis ligomis sergančiø asmenø dalá. Mes labai susirûpinę grėsminga reuma-
tiniø sąnariø ligø átaka þmoniø sveikatos bûklei, nes tai visapusiðkai paliečia mûsø gyvenimą, 
socialinę ir ekonominę padėtá. Mûsø skausmas ir negalia veikia mûsø ðeimas, darbdavius, 
valstybę, politiką ir apskritai visuomenę. Be to, dauguma ið mûsø neturi galimybės gauti tin-
kamą gydymą ir kitokią bûtiną pagalbą. Europos sveikatos apsaugos programose reumati-
nėms sąnariø ligoms pirmenybė neteikiama ir Europos ðaliø vyriausybės neturi efektyviø na-
cionaliniø strategijø reumatiniø sąnariø ligø sukeliamoms problemoms spręsti. Tai prilygsta 
Visuotinės þmogaus teisiø deklaracijos paþeidimui. Svarbu pripaþinti ir panaudoti patyrimą 
tø, kurie iðmoko patys sėkmingai kontroliuoti savo ligą. Viliamės, kad mûsø patirtis ir þinios 
bus panaudoti kitø labui, kad ir jie taptø nepriklausomi ir pasiektø aukðtą gyvenimo kokybę.

“Trečiojo tūkstantmečio manifestą” galėtume įgyvendinti tik tada, 
jei Europos politikai, paslaugų teikėjai ir mokslininkai padėtų:

*

*

*

*

*

*

*
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Išplėsti reumatinių sąnarių ligų po-

veikio visuomenei tyrimus kviečiant 
sergančiuosius dalyvauti planuojant biu-
dþetą, tyrimø sritis, metodologijas, vyk-
dymą ir rezultatø pateikimo bûdus.
Tobulinti įstatymus ir taisykles, kurie 
uþtikrintø mums lygias galimybes, leis-
tø lengvai patekti á pastatus ir naudotis 
transporto priemonėmis ir pakeistø so-
cialinę politiką, uþkertančią kelius visa-
verčiam gyvenimui.
Parengti visiems prieinamas lavini-

mo ir mokymo programas, taip pat 
sudaryti palankias sąlygas ir galimybes 
mokytis visą gyvenimą, leidþiant mums 
atsiskleisti kaip piliečiams, savanoriams 
ir tarnautojams; uþtikrinti, kad darbda-
viai bei personalas bûtø iðsamiai susipa-
þinę su neágalius þmones ginančiais ásta-
tymais ir jø laikytøsi.
Ugdyti visuomenės supratimą apie 
reumatiniø sąnariø ligø mastą ir poveiká, 
uþtikrinant reikiamą kokybiðką informaci-
ją apie reumatines sąnariø ligas ir paro-
dant mus kaip aktyvius visuomenės na-
rius, o ne aukas.
Finansuojant sergančiųjų reuma-

tinėmis ligomis vykdomas progra-

mas suteikti galimybę pacientams 

lavinti jø gyvenimo kokybę gerinančius 

ágûdþius ir pasinaudoti papildomomis 
medicininės, socialinės ir asmeninės pa-
ramos paslaugomis. Įtraukti sergan-

čiuosius reumatinėmis sąnarių ligo-

mis į strateginių programų rengimą 

ir jų įgyvendinimą, taip uþtikrinant mû-
sø dalyvavimą priimant sprendimus vi-
sais medicininiais, socialiniais ir asme-
niniais klausimais, susijusiais su reuma-
tinėmis sąnariø ligomis. Pripažinti na-

cionalines bei tarptautines sergan-

čiųjų reumatinėmis sąnarių ligomis 

organizacijas, prisidėti plėtojant jų 

struktūras ir, remiant finansiðkai, suda-
ryti mums galimybę patiems vadovauti 
savo organizacijoms.

Parengė
* Tarptautinė sergančiøjø artritais ir reumati-
nėmis ligomis organizacija (Arthritis and Rheu-
matism International (ARI))
* Europos kovos su reumatinėmis ligomis ly-
gos Visuomeniniø lygø nuolatinis komitetas 
(Standing Committee of the European League 
Against Rheumatism (EULAR) Social Leggues)
* Tarptautinė reumatinėmis ligomis sergančio 
jaunimo organizacija (International Organisa-
tion of Youth with Rheumatism (IOYR))

Ðią svarbią iniciatyvą kilniai parėmė Pharma-
cia Corporation ir Pfizer Inc. Ðios kompanijos ir 
Europos pacientø organizacijos turi bendrø in-
teresø gilinant supratimą apie reumatiniø sąna-
riø ligø keliamas problemas ir rûpinantis moky-
mu bei informacijos skleidimu.

*

*

*

*

*

SUSIPAŽINKIME: LIETUVOS  ARTRITO ASOCIACIJA

Vilniaus “Artrito” bendrija – pir-
moji įkurta organizacija, vienijanti li-
gonius, sergančius reumatinėmis sąna-
rių ligomis. Tai įvyko 1987 m. sausio 
24 d. tuometinio Eksperimentinės ir kli-
nikinės medicinos instituto direktoriaus 
prof. A.Matulio, doc. A.Juocevičiaus, 
psichologės Rūtos Sargautytės, psicho-
logo R.Kočiūno ir 44-rių pacientų pa-
stangomis.

Bendrijos tikslai ir uždaviniai – pa-
dėti sergantiesiems sąnarių ligomis iš-
mokti gyventi ir gydytis, kontroliuoti 
savo ligą, siekti, kad visi įsisavintų svei-
kos gyvensenos pagrindus, organizuoti 
laisvalaikį, aktyviai reikštis visuomenė-
je. Medicininis švietimas ir reabilitacija 
– viena iš pagrindinių krypčių.

Per visą mūsų veiklos periodą jau-
čiame didelę prof. habil. dr. A.Vena-
lio, doc. I.Butrimienės, psichologės 
R.Sargautytės ir daugelio kitų paramą. 
Jie supažindina su naujais vaistais, rea-
bilitacija Lietuvoje ir pasaulyje, naudo-
jamų vaistų pašaliniu poveikiu.

Mūsų veikloje daug vietos užima 
gimnastika, mankšta. Organizuojame 
progines sueigas su loterijomis ir dova-
nėlėmis. Sveikiname jubiliatus, lanko-
me sunkiai sergančius ir vienišus mū-
sų bendrijos narius, teatrus ir muzie-
jus. Organizuojame išvykas autobu-
su po Lietuvą, jau  aplankėme Druski-
ninkus, Anykščius, Rumšiškių muzie-
jų, Raudondvarį ir  Pažaislio vienuo-
lyną, Trakus, Kernavę, Perloją ir Grū-
to parką, Europos parką. Už transpor-
tą esame dėkingi Vilniaus miesto savi-
valdybei.

Esame pirmieji Renkame ir kaupiame metodi-
nę medicininę literatūrą, reabilitacijos 
priemones mankštai, straipsnius ir in-
formaciją apie mūsų bendriją, rašome 
metraštį-albumą.

1988 metais dalyvavome kuriant 
fi lmą “Reumatinių ligų diagnostika”.

Dalyvaujame įvairiuose renginiuo-
se, rengiant programas, taip pat daly-
vavome invalidų medicininės, profesi-
nės reabilitacijos ir socialinės integra-
cijos programose.

Štai keletas mūsų darbų:
1. Reabilitacijos priemonių pri-

taikymas judesio invalidams – semina-
ras Vilniuje.

2. Judesio terapija darbinėms 
funkcijoms palaikyti ir atstatyti.

3. “Gelbėkime savo sąnarius”, - 
reabilitacijos stovykla Šventojoje.

4. Metodinės-informacinės li-
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Kauno žmonių, sergančių artritu, ben-
drijos nariai nori daugiau sužinoti apie sa-
vo ligą, gauti naudingos informacijos, ku-
ri padėtų geriau ją kontroliuoti, taigi ir ge-
riau jaustis.

Labai svarbu sudominti narius bendri-
jos veikla, suteikti galimybę pasidalyti sa-
vo skausmu ir džiaugsmu, pamiršti vienat-
vę, pabendrauti.

Bendrijos veiklos kryptys: medicini-

Dovanokime vieni kitiems gerumą

Bendrijos tarybos posėdyje. Dešinėje - bendrijos pirmininkas Bronislovas Radžius.

teratūros sergantiems sąnarių ligomis 
leidyba. Išleidome dvi knygeles-at-
mintines “Ligonis ir jo šeima” ir “Kaip 
įveikti lėtinį skausmą vyresniame am-
žiuje”. Autorė psichologė Rūta Sargau-
tytė, viršelį puošia mūsų bendrijos na-
rės Danguolės Raudonikienės kūryba.

Prie “Artrito” bendrijos visuomeni-
nės veiklos savo išmone ir darbu daug 

prisidėjo buvusieji bendrijos pirminin-
kai: Linas Janulionis (amžiną atilsį), 
Jonas Šemeta, Ona Telyčėnienė, Aldo-
na Liutkuvienė, iždininkė-metraštinin-
kė Marytė Kulienė.

Bronislovas RADŽIUS
Vilniaus “Artrito” bendrijos 

pirmininkas

nis-profi laktinis narių švietimas, nestacio-
narinės reabilitacijos plėtojimas, metodi-
nės-informacinės literatūros leidyba, kul-
tūrinė veikla, laisvalaikio organizavimas, 
savarankiško gyvenimo įgūdžių formavi-
mas, ryšiai su panašaus profi lio klubais, 
bendrijomis.

Mūsų bendrija savo būstinės neturi. 
Patalpas mielai suteikia Statybininkų tech-
nikumo administracija. Už tai esame dė-

kingi gerb. direktorei A.Vėgelienei.
Bendrijos tarybos ir narių susirinkimai 

vyksta vieną kartą per mėnesį. Tarybos po-
sėdžiuose sprendžiami bendrijos veiklos 
planų vykdymas ir kiti klausimai. Susi-
rinkimuose skaitomos gydytojų specialistų 
paskaitos apie įvairias sąnarių, endokrini-
nes, nervų sistemos, širdies ir kitas ligas.

Esame dėkingi Kauno universitetinės 
klinikos reumatologijos skyriaus vadovei 
doc. A.Baranauskaitei, medicinos daktarei 
M.Pileckytei, iš kurių gauname nuolatinę 
pagalbą bendrijos veiklai plėtoti.

Į susirinkimus kviečiami ir farmacinin-
kai, jie supažindina su naujausiais medika-
mentais bei natūraliais vaistais, homeopa-
tija, bičių produktais ir kt. Sveikatos pa-
mokose buvome mokomi, kaip geriau pa-
žinti ir suvokti save, kaip padėti sau, kas 
tas savimasažas, kas yra kvėpavimo pra-
timai. Įvykdėme projektą “Judesio terapi-
ja darbinėms funkcijoms atstatyti”, įsigi-
jome mankštos priemones, išmokome pra-
timų pagal ligos lokalizaciją. Organizuota 
bendrijos narių rankdarbių parodėlė. Daly-
ves apdovanojome suvenyrais.

Organizuojame įvairias ekskursijas. 
Esame susipažinę su Birštono, Druskinin-
kų, Likėnų, Rūklos gydyklomis.

Šią vasarą organizavome ekskursi-
ją: panemunės pilys ir kitos istorinės vie-
tos. Aplankėme vieną iš seniausių Europo-
je Kauno farmacijos muziejų. Bendravo-
me su Panevėžio, Alytaus, Tauragės, Vil-
niaus artritų bendrijomis, susipažinome su 
jų veikla.

Neįgaliųjų metų darbo planuose buvo 
numatyta aplankyti Kauno valstybinio mu-
zikinio teatro spektaklius. Esame dėkingi 
teatro administracijai už suteiktą galimybę 
lengvatinėmis sąlygomis pažiūrėti septynis 
spektaklius.

Dalyvavome reabilitacijos stovyklose 
Tiltagaliuose ir Palangoje. Esame dėkingi 
buvusiai Lietuvos artrito asociacijos pre-
zidentei M.Barauskienei ir naujai išrinktai 
prezidentei O.Telyčėnienei už įdomiai or-
ganizuotas stovyklas.

Noriu nuoširdžiai padėkoti mūsų rėmė-
jams Boehringer Ingelheim, “Nycomed” 
atstovybei, “Aconitum” vadovams už su-
teiktą fi nansinę pagalbą organizuojant ben-
drijos nariams kultūrinius renginius, palin-
kėti sėkmingų Naujųjų metų.

Dėkoju tarybos nariams už darnų dar-
bą bendrijoje.

Aldona PALIONIENĖ
Kauno žmonių, sergančių 

artritu, bendrijos pirmininkė

Kauno bendrijos nariai stovykloje “Gelbėkime savo sąnarius”.
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Trumpai apie mus

Panevėžio mieste “Artrito” klu-
bas įkurtas 1990 metais gydytojos 
A.Šlamaitės iniciatyva.Pirmus metus 
klubas vienijo 14 žmonių.Tai buvo ne-
galios prie lovos prikaustyti ligoniai.

Pasitraukus iš klubo gyd.A.Šlamaitei 
vadovavimą tęsė St.Pusvaškienė, vėliau 
St.Junokienė ir laikinai einanti pareigas 
E.Urbelienė.

Bėgant metams klubo gretos didėjo, 
ji tapo bendrija, kuriai vadovauja, negai-
lėdama savo sveikatos, stropi ir pareigin-
ga Birutė Vanagienė.

1999 metais bendrija gavo patalpas 
Nevėžio gatvėje, nr. 38. Atsirado gali-
mybė bendrijos nariams dažniau susitik-
ti, pabendrauti, išklausyti gydytojų ir ki-
tų specialistų skaitomas paskaitas. Buvo 
suorganizuotos savipagalbos grupės. Nuo 
2000 metų savipagalbos grupėse pradė-
jo veikti masažo, gydomosios mankštos 
ir kiti užsiėmimai.2002 metais Panevė-
žio m. savivaldybės dėka gavome tris 
kabinetus, kuriuose galima laisviau jaus-
tis: atlikti savimasažą, gydomąją mankš-
tą ir kt.

Atrodo, nedaug laiko prabėgo, o ne-
nuilstanti pirmininkė Birutė Vanagie-
nė su rėmėjų pagalba įsigijo treniruoklį, 
dviratį, bėgimo takelį, bioptrono lempą, 
kraujospūdžio matavimo aparatą ir ki-

Sporto šventės dalyviai.

“Gelbėkime savo 
sąnarius”

Lietuvos artrito asociacijoje aštuoni 
kolektyviniai nariai – artritu ir reuma-
tinėmis ligomis sergančiųjų bendrijos. 
Kiekvienais metais Lietuvos artrito aso-
ciacija organizuoja nestandartines akty-
vios reabi litacijos stovyklas. Asociacijos 
bendrijose daug neįgaliųjų, kurie sunkiai 
juda ir neturi galimybių aktyviai praleis-
ti laisvalaikio, pabendrauti su kitais ser-
gančiaisiais ta pačia liga. Reabilitacijos 
stovyklose jiems sudaromos sąlygos įgy-
ti apsitarnavimo bei prisi taikymo prie ap-
linkos įgūdžių. Aktyvia mankšta atstato-
mas sąnarių lankstumas ir jėga. Taip pat 
ugdomas kūrybinis savarankiškumas, ge-
riausios dvasinės žmo gaus savybės.

Šiems tikslams įgyvendinti Asocia-
cija organizavo 10 dienų aktyvios reabi-
litacijos stovyklą “Gelbėkime savo sąna-
rius” Palangoje, 2003 m. rugpjūčio mė-
nesį. Joje dalyvavo 50 sergančiųjų sun-
kiomis reumatinėmis ligomis iš Vil-
niaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, 
Biržų, Rokiškio, Alytaus ir Tauragės 
asociacijos bendrijų.

Stovyklos programa – darbo grafi -
kas – buvo sudarytas iš dviejų dalių: ne-
standartinė reabilitacija ir kultūriniai ren-
giniai.

Kiekvieną rytą kineziterapeutas vedė 
mankštos pratimus, pritaikytus išsaugoti 
sąnarių judrumą bei racionaliai paskirs-
tyti sąnarių krūvį. Dalyviai noriai lan-
kė užsiėmimus, iš kurių grįždavo kupi-
ni energijos ir žvalumo.

Pasitikėjimo savo jėgomis suteikė 
psichologės R.Sargautytės paskaita, ku-
rios metu mokėmės relaksacijos prati-
mų, padedančių atsipalaiduoti ir suma-
žinti skausmus. Asociacijos preziden-
tė O.Telyčėnienė pasistengė, kad visos 
bendrijos gautų kasetes su relaksacijos 
pratimais.

Stovyklautojai su malonumu naudo-
josi hidroterapijos priemonėmis Balti-
jos jūroje, mėgavosi saule ir gaiviu oru. 
Na, o laisvalaikis! Pramogų buvo daug – 
tik suspėk. Norėjosi išnaudoti visas ga-
limybes.

Buvo organizuota ekskursija į Gin-
taro muziejų, apžvalginės ekskursijos 
po Palangos apylinkes, įvairūs koncertai 
viliojo ir masino visus.Ypač laukėme po-

tos įrangos. Pas mus taikoma spalvų švie-
sos terapija.

Liga netikėtai aplanko žmogų, pri-
kausto prie lovos. Vienam su liga kovo-
ti pasidaro sunku arba tiesiog nebeįma-
noma. Mes stengiamės savipagalbos gru-
pėse padėti vieni kitiems, vasaros me-
tu organizuojame stovyklas. Ten ne tik 
mankštinamės, sportuojame. Vyksta ir 
kultūriniai renginiai: šokame, dainuoja-
me, deklamuojame savos kūrybos eiles.

Bendrijos tikslas padėti susigyven-
ti su liga, nugalėti skausmą, kuo dau-
giau bendrauti su to paties likimo drau-
gais. Kasmet dalyvaujame apskrities neį-
galiųjų sporto šventėje, esame užėmę pir-
mąsias bei prizines vietas. Komandinė-
je įskaitoje tris kartus tapome prizinin-
kais, turime iškovoję penkias taures, 27 
“aukso”, 14 “sidabro” ir 13 “bronzos” 
medalių.

Kasmet organizuojami tradiciniai 
renginiai-vakaronės “Motule mano”, 
“Artrito gimtadienis”, “Neįgaliųjų me-
tai” ir kt. Renginiai remiami įvairių rė-
mėjų ir geros valios žmonių.

Taigi išlikime visada pilni gerų norų 
ir ryžto padėti vieni kitiems palengvin-
ti skausmą, negalią, sunkumus, gyventi 
aktyvų, turiningą ir visavertį gyvenimą.

V.ŠILAIKIENĖ
“Artrito” bendrijos narė, 

Panevėžys

SUSIPAŽINKIME: LIETUVOS  ARTRITO ASOCIACIJA
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Pradėjome 

nuo A, B, C

pietės, kurioje visos bendrijos sušvito sa-
vo talentais:

Po pilka skraiste “Artrito”
Savo talentais nušvitom. 
Kitais metais reikia ryžtis, 
Dalyvauti “Būk artistas”.

Popietėje šokome, dainavome, de-
klamavome, skaitėme savo kūrybą, vai-
dinome. Visus linksmino satyros ir hu-
moro grupės “Rozaliutės” pasirodymas. 
Kai kurie dalyviai nepasiekė aukšto me-
ninio lygio, tačiau plojome visiems, 
džiaugėmės suvenyrais.

Turiningai praėjo tradicijų popie-
tė.Su garbingu jubiliejumi sveikinome 
Alytaus artrito bendrijos pirmininkę.

Panevėžio bendrijos pirmininkė 
B.Vanagienė paruošė stilizuotas Asocia-
cijos prezi dentės O.Telyčėnienės krikš-
tynas.Buvo sveikinimų, gėlių, juoko...

O kokį šurmulį sukėlė krepšinio var-
žybos! Laimėjo Kauno artrito bendri-
ja, nes:

Mums kaunietės sumelavo: 
Jas Sabonis treniravo. 
Triūsas veltui nenuėjo, 
Kauno bendrija laimėjo.

10 dienų pralėkė kaip vėjas. Pagerė-
jo nuotaika, o kartu ir savijauta. Tapo-
me savarankiškesni ir labiau pasitikin-
tys savimi.

Marija BARAUSKIENĖ
Lietuvos artrito asociacijos 

viceprezidentė 

Mes dar labai jauni, mums tik treji 
metai. Pasigirti tvirta baze negalime, ta-
čiau daug ką jau nuveikėme. Mūsų veik-
la prasidėjo nuo penkių entuziastų su gy-
dytoja reumatologe Virginija Lietuvinin-
kiene priešakyje. Šiuo metu jau turime 
apie 40 narių. Mus suvienijo reumatoidi-
nio artrito sukelti nemalonumai. Pradė-
jome savo susitikimus nuo A, B, C, t.y. 

susipažindami su žmogaus fi ziologija ir 
anatomija. Labai įdomiai ir suprantamai 
visas žinias perteikė mūsų med. vadovė 
gyd. Virginija Lietuvininkienė. Susitin-
kame kiekvieno mėnesio  paskutinį ket-
virtadienį. Gretos didėja, žinios gausėja. 
Pateikiame medikams daug klausimų, į 
kuriuos atsakymo trumpo vizito polik-
linikoje metu (15 min.) neįmanoma bū-
tų gauti. Čia mes sužinome visas medi-
cinos naujoves, vaistus, fi zioterapiją, ko-
kia mūsų liga sergančių žmonių psichi-
kos būsena, apie sąnarių protezavimą, 
mitybą ir kt. Visa tai mums labai aktua-
lu žinoti.

Gavę už projektą pinigėlių, kinezi-
terapeutės dėka kiekvienas klubo narys 
įsirašė į kasetę tik jam tinkamus prati-
mus sąnarių ir raumenų grupėms. Lan-
kome nemokamai profi laktoriumą, kur 
gauname reikalingas procedūras. Kar-
tu švenčiame visas šventes, regioninė 
Alytaus TV labdaros būdu leidžia svei-
kinti klubo narius su gimtadieniu, vasa-
ros metu vykstame į gamtą. Bendrauja-
me smagiai, išmokome susidraugauti su 
savo skausmu.

Bendraujame su Panevėžio “Artritu”. 
Dalyvavome konferencijoje, posėdžiuo-
se. Šiuo metu draugaujame ir su Kauno 
“Artritu”.

Mūsų susitikime dalyvavo daug sve-

Alytaus bendrijos nariai su kunigu.

Aktyvios reabilitacijos stovyklos dalyviai Palangoje.
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Klaipėdos “Artrito” bendrija įkur-
ta 1996 metais Klaipėdos m. ligoninės 
reumatologijos skyriaus vedėjos Loretos 
Bukauskienės pastangomis.

“Artrito” bendrija – savarankiška, ne 
pelno siekianti visuomeninė organizaci-
ja, vienijanti daugiau kaip šimtą reuma-
tinėmis ligomis sergančių Klaipėdos m. 
gyventojų, jų šeimos narių bei sveikatos 
apsaugos darbuotojų. Iš jų 46 nariai yra 
II gr. invalidai, 28 – III gr. invalidai.

Bendrijos tikslai – aktyviai priešin-
tis ligai ir skausmui, gerinti sergančiųjų 
švietimą, padėti bendrauti su specialis-
tais, įvairių pomėgių ir profesijų žmonė-
mis; padėti atstatyti jėgą ir sąnarių lanks-
tumą, išmokyti sergančiuosius neišsigąs-
ti, o draugauti su liga. Mes siekiame, kad 
sergantys sąnarių ligomis neužsisklęstų 
savyje, savo negalioje, kad kuo daugiau 
išmanytų apie savo ligą ir pagalbos sau 
būdus, pasitikėtų savo jėgomis, būtų ak-
tyvūs visuomenės nariai.

Uždaviniai – gerinti sergančiųjų ir gy-
dytojų partnerystę, suteikti daugiau žinių 
apie sąnarių ligas ir jas lydinčius skaus-
mus, supažindinti su naujausiais vais-
tais, jų naudojimu, mokyti sergančiuosius 
draugauti su savo liga ir skausmu.

Kviečiame visus, kurie nori padė-
ti sau ir kitiems, į mūsų bendriją. Dabar 
jau turėsime savo namus, kur galėsime 
rinktis ir šiltai pabendrauti. Turime įsi-
giję inventoriaus sąnarių lankstumui bei 
raumenų jėgai atstatyti. Visu inventoriu-
mi  bendrijos nariai galės naudotis ne-
mokamai. Jei sudomino mūsų veikla, in-
formaciją galite gauti paskambinę Geno-
vaitei Baltrimienei, “Artrito” bendrijos 
pirmininkei tel. 8 46 32 35 85 ir Loretai 

Laukiame 
naujų narių
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Rokiškio rajono klubas “Artritas” 
dabar turi 32 narius. Visų mūsų pagrin-
dinis uždavinys – pamiršti negalią, nu-
galėti skausmą, jaustis visaverčiu visuo-
menės nariu.

Praėjusiais metais dirbome pagal 
Sveikatinimo dienos rajono neįgalie-
siems programą. Tuo tikslu jau išnagri-
nėtos šios temos: neįgalaus asmens hi-
giena, savimasažo pradmenys, kas mes, 
kaip mes bendraujame tarpusavyje ir ki-
tos temos.

2004 metams parengta žmonių su ne-
galia socialinės integracijos programa.

“Artrito” klubo narių pagrindinis tik-
slas – susirinkti kiekvieną ketvirtadienį, 
pabendrauti, išklausyti kvalifi kuotų spe-
cialistų patarimus, nors trumpai užmiršti 
skausmą ir negalią.

Po susirinkimų jau tapo tradicija pa-
rengti nors kelis meninės programos nu-
merius. “Artrito” klubo narių būryje yra 
nuostabių dainininkų, artistų, pasakorių.

Svarbiausia – 

jaustis visaverčiu

Norėtųsi papasakoti apie dvi “Artri-
to” klubo nares.

Emilija Mikulėnienė gyvena Juodu-
pėje. Daugiau nei 30 metų ją kamuoja 
labai sunki stuburo ir sąnarių liga. Daž-
nai guli ligoninėse, gydosi sanatorijo-
se ir nepraranda optimizmo, energijos. 
Labiausiai jai padėjo Likėnų sanatorija. 
Ten gydo geri, rūpestingi gydytojai, la-
bai malonios slaugytojos. Visada neįga-
liajam ištiesia pagalbos ranką. Nors li-
goniai retai gali visiškai pasveikti, bet 
grįžta namo pailsėję, pasisėmę stipry-
bės ir vilties.

E.Mikulėnienė dainuoja ansambly-
je, gieda bažnyčios chore, truputį ban-
do eiliuoti.

Gydydamasi Likėnų sanatorijoje su-
dėjo kelis dainos posmus ir pritaikė me-
lodiją. Daina po kiekvieno renginio tapo 
kaip “Artrito” himnas. Šią dainą išmoko 
visi klubo nariai.

Klubo narė Aleksandra Vilkienė, iš-
kentusi per 10 įvairių sunkių operacijų, 
visada linksma, energinga, jautri. Ji ra-
šo humoristinius eilėraščius ir pati la-
bai vaizdingai, išraiškingai deklamuoja. 
Po kiekvieno “Artrito” narių susirinki-
mo padeklamuoja humoristinių eilėraš-
čių, papasakoja anekdotų. Nuotaika klu-
bo narių būna nuostabi.

A†A Milda ZOLOBIENĖ
“Artrito” klubo pirmininkė, 

Rokiškis

Gydytoja reumatologė Asta Piečie-
nė, suprasdama žmonių, sergančių reu-
matinėmis ligomis skausmus, parodė 
gražią iniciatyvą – subūrė juos į visuo-
meninę bendriją. Tai buvo 1998 m. ru-
duo: A.Piečienė sušaukė steigiamąjį su-
sirinkimą, buvo išrinkta valdyba. Valdy-
ba pasiskirstė pareigomis, paruošė įsta-
tus, juos pateikė Tauragės rajono valdy-
bai, kad bendrija “Žingsnis” būtų įtei-
sinta juridiškai. 1998 m. gruodžio 28 d. 
Tauragės rajono valdyba sprendimu Nr. 
487 įregistravo bendrijos įstatus, išrašė 
pažymėjimą.

Bendrija rengia projektus, progra-
mas, plėtoja sveikatos šviečiamąją veik-
lą, moko žmones sveikos gyvensenos, 

Bendrijai “Žingsnis” – penkeri metai...

čių. Buvo ir kolegų iš Kauno. Med. dr. 
Margarita Pileckytė papasakojo apie vi-
sas artrito, artrozių bėdas ir naujienas. 
Egidija Paurienė (fi rma ACONITUM) – 
apie maisto papildus visai šeimai, gyd.  
traumatologas Virginijus Leketa – apie 
įtvarus.

Tikimės, kad mūsų draugystė stip-
rės.

Silvija TAMULIONIENĖ
Alytus

Bukauskienei, medicinos vadovei tel. 8 
46 39 65 35, mob. 8~686 84485. 

Laukiame naujų narių bei dalykiškų 
pasiūlymų.

Genovaitė BALTRIMIENĖ
Klaipėdos bendrijos“Artritas”

pirmininkė

organizuoja kultūrinius renginius. 2001 
m. bendrija dalyvavo Atviros Lietuvos 
fondo projekte “Domėkimės sąnarių li-
gomis ir jų gydymo būdais”. Buvo gauta 
fi nansinė parama, žmonės susipažino su 
ortopedinių priemonių panaudojimu.

Bendrija organizavo ciklą paskaitų, 
kurias skaitė ne tik tauragiškiai gydyto-
jai, bet ir atvykę iš kitur: dr. I.Butrimienė 
(Vilnius),  dr.  M.Pileckytė      (Kaunas),
gyd. L.Bukauskienė (Klaipėda), MSD, 
Berlin Chemie, Boehringer Ingelheim ir 
kt. farmacinių kompanijų gydytojai bei 
atstovai. Bendrijoje susiklostė kai kurios 
tradicijos: kineziterapijos valandėlės 
(vadovė V.Šimanskienė), nariai pager-
biami gimtadienio proga, rašomas met-
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Rugsėjo mėnesį Panevėžio visuomenės 
sveikatos centro Biržų fi lialo salėje masažuo-
toja L.Juktonienė “Artrito” klubo narius mo-
kė kvėpavimo pratimų. Už tai, kad jiems ne-

“Išklausyk penkių gydytojų nuomones 
ir susidaryk savo”

Prie Krekenavos bažnyčios.

raštis, nariai skatinami aktyviai dalyvau-
ti klausimų-atsakymų pokalbiuose, poe-
zijos, vaidybos, dainavimo srityse, neap-
sieinama be šokio ir žaidimų, nes judėji-
mas – sveikatos šaltinis.

Nuo bendrijos įsikūrimo pradžios 
jos veikloje dalyvauja Z.Baltrušaitienė, 
O.Briedienė, E.Davidonienė, M.Eskis, 
Z.Gružinskienė, J.Kuizinas, A.Kaspera-

“Žingsnio” nariai prie Žemaitės kapo.

leidžiama užsisėdėti su savo sunkia liga na-
muose dėkingi ir savo pirmininkei Olgai Ka-
ravaitienei.

Pati Olga – ligonė. Artrito skausmai ją 

vičienė, R.Ivanauskas, S.Kasmauskienė, 
G.Jankevičienė,  O.Jankaitienė,   M.Juškie-
nė, G.Jankauskienė, B.Macijauskienė, 
B.Mačernienė, M.Macaitienė, B.Steigvi-
lienė, B.Šimkienė, D.Špokienė, I.Tamo-
šaitienė,   V.Šimanskienė,    A.Valantie-
jienė, D.Valantienė.

Kasmet bendrija pasipildo naujais 
nariais. Mūsų bendrija “Žingsnis” yra 
Lietuvos artrito asociacijos narė, da-
lyvauja jos renginiuose. Gilų įspūdį 
bendrijos nariams paliko LAA konferen-
cijos Panevėžyje, stovyklos Panevėžio 
raj. Tiltagaliuose (2002 m.), “Gelbėkime 
sąnarius” Palangoje (2003 m.), kon-
ferencija “Ligonių, sergančių sąnarių 
ligomis, gyvenimo kokybės gerinimas” 
Vilniuje (2003 m.).

Penkeri metai “Žingsnio” bendrijai – 
tai žmogaus sveikatos stiprinimo, grūdi-
nimo, negalios atitolinimo metai.

E.DAVIDONIENĖ
Tauragės bendrijos “Žingsnis” 

pirmininkė

vargina jau penkiolika metų. Visus tuos me-
tus moteris domėjosi savo liga, skaitė daug 
knygų. Sužinojusi apie Panevėžyje veikiantį 
“Artrito” klubą pradėjo burti ir biržiečius. Li-
kimo bičiulių adresus Olga susirinko iš polik-
linikos gydytojų. Žmonės, sulaukę tokios ne-
tikėtos optimistės viešnios, domėjosi, kiek jai 
pinigų moka už šį darbą. Juk ji, ramstydamasi 
už laiptinės turėklų, savo klubui ieško narių. 
Visi labai stebėjosi sužinoję, kad Olga Kara-
vaitienė taip elgiasi veltui, iš kilnios širdies, 
norėdama kitiems padėti pažinti ligą, neužsi-
sklęsti namuose. Savanorių šiam klubui va-
dovauti nebuvo. Olga atsidūrė “valdžioje”. 
Sunkiausią minutę ir ji sudvejodavo: nebepa-
eina, kaip vadovaus? Vyras Vytautas nuošir-
džiai žavėjosi žmonos entuziazmu, kai reikė-
jo dvasiškai palaikė ir drąsino:

- Tu šaunuolė! Kaip tu gali... Aš tau vi-
sur padė siu...

Ir Olga Karavaitienė įsakė sau: turiu eiti. 
Dabar jau nebe vien dėl savęs, bet ir dėl ki-
tų 60 žmonių. Kad būtų jai lengviau, neberei-
kėtų vaikščioti, vyras Vytautas išrūpino tri-
ratį dviratį.

- Artritu serga daug žmonių. Jie žino, kad 
liga neišgydoma, kad žmonės kenčia didžiu-
lius skausmus ir per anksti nu leidžia rankas. 
Reikia pakovoti, neprisirišti prie kompensuo-
jamų vaistų, vieno gydytojo nuomonės. Iš-
klausyk penkių gydytojų nuomones ir susida-
ryk savo! - kalba Olga Karavaitienė.
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SUSIPAŽINKIME: LIETUVOS  ARTRITO ASOCIACIJA

Skaudu, tačiau kartais likimas, tiksliau 
klastinga liga, žmogų visam gyvenimui pa-
verčia invalidu.

Būdama dešimties metų stipriai susi-
trenkiau dešinį klubo sąnarį. Praėjus tre-
jiems metams pradėjo labai skaudėti. Il-
gas gydymas ir chirurginė operacija padėjo 
įveikti skausmą, bet sąnarys liko nelankstus.

Dėl šio nepatogumo nepraradau pasiti-
kėjimo savimi. Baigiau Kauno politechni-
kumo Autokelių ir tiltų statybos ir eksploa-
tacijos specialybės kursą. Man buvo pripa-
žinta technikės- statybininkės kvalifi kacija. 
Dirbau pagal specialybę. Dirbdama visą lai-
ką stengiausi sužinoti visas naujoves, susi-
jusias su mano darbu. Esant galimybei kė-
liau kvalifi kaciją įvairiuose kursuose, se-
minaruose. Praėjus penkeriems metams po 
Kauno politechnikumo baigiau Vilniaus in-
žinerinio statybos instituto Statybos ekono-
mikos ir organizavimo specialybę. Man bu-
vo pripažinta inžinierės ekonomistės kvalifi -
kacija.

Prieš dešimt metų pradėjo skaudėti de-
šinį kelio sąnarį. Gydytojų diagnozė-artri-
tas. Nors tiksliai laikiausi visų gydytojų nu-
rodymų, liga progresavo. Stiprus skausmas 
vargino leidžiantis laiptais, ilgiau vaikštant 
ar stovint. Sąnarys darėsi nejudrus, sutrum-
pėjo koja. Pradėjau šlubuoti. 1992 m. me-
dicininė darbingumo ekspertizės komisi-
ja man pripažino III invalidumo grupę nuo 
vaikystės.

Ar lengva 
susirasti darbą 
sergant artritu?

Jos ginklai - užsispyrimas, gydomosios 
žolės, įvai rūs jų antpilai, meditacija... Olga 
Vilniuje pati susirado Andų gydytojų cen-
trą, dažnai ten konsultuojasi, išbandė kaunie-
čio homeopatijos specialisto Anatolijaus Mo-
lovičko metodikas, “Vision” produktus. Da-
bar susidomėjusi mikrokompiuterinio elek-
tromasažuoklio akupunktūriniu poveikiu ir... 
sportu. Mėgstamiausias Karavaitienės posa-
kis: “Be judėjimo – sustingsime!”

Prieš kelerius metus, kai atgavo žemę, 
kai vyras Vytautas Olgos prašė – po brašky-
nus, serbentynus krutėkime kaip ežiai po pu-
pas – ši savo vyro neklausė, per daug dirbo ir 
atgulė. Liga suvalgė visas šeimos santaupas. 

Bet Olga pakilo iš ligos patalo ir vėl 
džiaugiasi gyvenimu, rudens grožiu.

O mes? Kur skubame užsimerkę?..

Regina VAIČEKONIENĖ
Biržai

Tačiau tai netrukdė man dirbti. Niekada 
niekas man nepriekaištavo, kad dėl invali-
dumo negaliu atlikti man pavesto darbo.

Su nedarbo problema susidūriau persikė-
lusi gyventi į Kauną. Kadangi dirbau Vilniu-
je, reikėjo keisti ir darbą.

Įsiregistravau Kauno darbo biržoje. Su-
prasdama, kad gamyba nestovi vietoje ir 
reikiamų žinių lygmuo, kurio darbdaviai 
reikalauja iš darbuotojų, nuolat auga, bu-
vau pasiruošusi priimti nemalonius, bet bū-
tinus sprendimus, nes praeitimi sotus nebū-
si. Lankiau trijų dienų organizuotus mokymo 
kursus darbo biržoje. Apibendrindama mo-
kymo metu įgytą patirtį galiu teigti, jog aš 
įgijau reikalingų žinių ir įgūdžių, kaip ben-
drauti ir prisistatyti darbdaviui, daugiau pa-
sitikėjimo savimi, todėl galėjau aktyviai da-
lyvauti darbo rinkoje. Pastebėjau, kad darbo 
rinkos mokymo tarnybos darbuotojams stin-
ga informacijos apie neįgaliųjų įgūdžius, 
taip pat, kaip suderinti tokių bedarbių ir 
darbdavių poreikius.

Darbo biržoje man jokio darbo nepasiū-
lė, nors sutikau dirbti ir nekvalifi kuotą darbą, 
pavyzdžiui, pakuotoja, fasuotoja, indų plo-
vėja ir kt. Man svarbiausia buvo įsidarbin-
ti. Maniau, jog dirbdama ir bendraudama su 
kitais žmonėmis turėsiu daugiau galimybių 
pakeisti darbą. Pagaliau ir darbdaviai kitaip 
žiūri į dirbantį žmogų. Verčiau pradėti nuo 
minimalios algos, įsitvirtinti, įgyti patirties 
nei vis verkšlenti, kad esi niekam nereika-
linga. Juk gyvenant iš invalidumo pensijos ir 
pašalpos sunku tikėtis pasikeitimų. Ieškojau 
darbo su pažįstamų, skelbimų laikraščiuose, 
įdarbinimo agentūrų pagalba. Ne kartą iš-
spausdinau asmeninį skelbimą laikraštyje. 
Iš pažįstamų sužinojusi, kad vienoje ar kito-
je įmonėje yra laisva darbo vieta, tiesiogiai 
kreipiausi į būsimus darbdavius. Iš skelbi-
mų laikraščiuose atsirinkdavau tas siūlomas 
darbo vietas, kur nebuvo nurodomas amžius. 
Man buvo jau 55 metai. Ieškojau artimo ma-
no profesiniams įgūdžiams darbo.

Telefonu pakalbėjus dėl darbo su 
darbdaviu sulaukdavau pakvietimo pasi-
kalbėti. Pažintinio pokalbio metu, kai darb-
daviui pasakydavau, kad šlubuoju dėl artrito 
pažeistų sąnarių, visada išgirsdavau neigia-
mą atsakymą. Motyvuodavo savo neigia-
mus atsakymus įvairiai. Moku dirbti kom-
piuteriu, tačiau ne su ta programa, neturiu na-
muose kompiuterio, gyvenu toli nuo darbo-
vietės ir kt.

Iškilo man pats svarbiausias barjeras- psi-
chologinis. Reikėjo įveikti šį barjerą.

Aš niekaip negalėjau suprasti, kodėl 
darbdaviai tarsi užkrato bijo artritu sergan-
čių darbuotojų, juk pagal nedarbingumo 
dienų skaičių tai nėra pirmaujanti liga šaly-
je. Be to, Darbo kodeksas numato galimybę 
sudaryti ne tik terminuotas ir neterminuotas 

sutartis, bet ir laikinas, sezonines, nepilnai 
darbo dienai, namudiniam darbui. Darbda-
vys galėtų priimti dirbti sudarydamas vie-
ną iš šių sutarčių.

Sužinojusi, kad darbo birža neieško dar-
bo bedarbiams, tik konsultuoja juos, kaip su-
sirasti darbą ir parenka darbdaviams dar-
buotojus, supratau, kad susirasti darbą neį-
manoma. Tarp registruotų bedarbių teritori-
nėse darbo biržose žmonės su negalia suda-
ro 1,8-2 proc. visų įsiregistravusiųjų. Esant 
tokiam dideliam nedarbui šalyje darbdavys 
visada pasirinks sveikatos problemų netu-
rintį žmogų.

Žurnale “Esu” A. Petrausko straipsny-
je “Parama – savarankiškumui ugdyti” nu-
rodoma, kad pagal Vyriausybės patvirtin-
tas valstybinės invalidų medicininės, pro-
fesinės, socialinės reabilitacijos programos 
kryptis 1992-2002 metams, vykdomos žmo-
nių su negalia medicininės reabilitacijos, 
socialinių paslaugų, įdarbinimo, ugdy-
mo, aplinkos pritaikymo, visuomenės in-
formavimo ir švietimo, sporto bei kultū-
ros programos.

Nors nuo 1997 iki 2002 metų profesinio 
mokymo ir užimtumo programų fi nansavi-
mas padidėjo nuo 17 iki 34 proc., deja, kaip 
jau esu minėjusi, teritorinėse darbo biržose 
žmonės su negalia sudaro 1,8- 2 proc. įsire-
gistravusiųjų.

Tų programų vykdytojų – žmonių su ne-
galia respublikinių visuomeninių organiza-
cijų – per pastaruosius penkerius metus pa-
daugėjo nuo 14 iki 30. Formuojant ir vyk-
dant sergančiųjų artritu socialinės integraci-
jos politiką, turėtų būti svarbi artritu sergan-
čiųjų bendrijų nuomonė, nes jos geriausiai 
žino savo narių poreikius ir padėtį.

Kol kas Kaune yra tik viena įmonė, 
kuri įdarbina galinčius dirbti neįgaliuo-
sius. Reikia, kad tokių įmonių būtų daugiau, 
kadangi neįgaliųjų darbingo amžiaus žmo-
nių, sergančių artritu, kasmet daugėja. Juk 
ne kiekvienam, sergančiajam artritu, reikia 
sukurti darbo vietą ar išmokyti specialybės. 
Kadangi ši liga vargina vyresnio amžiaus 
žmones, todėl dauguma yra baigusių aukštą-
sias mokyklas, turinčių specialybes, galinčių 
ir mokančių dirbti kompiuteriais. Reikia tik 
surasti darbdavį, kuris sutiktų įdarbinti nors 
ir už minimalų atlyginimą.

Esu optimistė. Žmogus turi daug gali-
mybių. Niekada nereikia sakyti- negaliu. 
Manau, kad sergantys artritu turi galimy-
bę įsidarbinti savo šeimos įmonėje arba da-
lyvauti šeimos versle. Jei savo hobį gali pa-
versti profesija, sėkmė garantuota.

Stanislava Zina HAZABĖNAITĖ
Kauno žmonių, sergančių 

artritu, bendrija
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Mes esame
Lietuvos 
artrito asociacijos himnas 

Mus į būrį sujungė likimas, 
Jausti ranką viens kito delnuos. 
Aš ir tu – be paguodos, lyg vaikas, 
Pasiklydęs laukų dobiluos...

Kartais būna, kai šaukiame, Dieve, 
Be kaltės lemtimi nubausti: 
Juk mes esam šioj žemėj tik žmonės, 
Tokie stiprūs ir tokie gležni.

Kas nuims, jei ne medikų rankos, 
Lemties naštą nuo mūsų pečių. 
Širdimi reik dėkoti, ne žodžiais, 
Kad galėtum suprasti, ką jaučiu...

Mumyse saulė, pievos ir upės. 
Mes visi - ne viena aš sakau: 
Neprašyta galiu atiduoti,
Pasiimk, jeigu Tau bus geriau.

Mes išeisim į rudenio tylą,
Su tikėjimu, meile širdy.
Vėjas glaistys vingiuojančias pėdas.
Kad kiti nesukluptų kely...

Himno žodžius ir muziką sukūrė 
MARIJA BARAUSKIENĖ

Išbėgsim –
Ištiesę rankas,
Pro baltą obelų lietų –
Į viltį –
Virpančią paukštę,
Nesurastą
Ir netikėtą...

Tas nerimas –
Sprogstantys medžiai –
Mumyse – 
Patvino pasaulis... 
Atversime 
Didžiąją knygą –
Sveikinsim žemę ir saulę...

***
Gyvenu, kad paukščiai žemėj nenutiltų, 
Dobiluos paklystų bitės ir vaikai, 
Kad riedėtų saulė per Žydrynės taką, 
Ir kvepėtų žemė duona ir sakais...

MARIJA BARAUSKIENĖ

O, protėviai!
Iš amžių glūdumos
Ateikite, ateikite!
Iš meilės ir aistros
Pasakėte mums eikite!

Ir einam mes kartu,
Kol degs širdy ugnelė
Oi kaip seniai, seniai
Išėjom mes į kelią.

Pavirtę pelenais 
Jūs girdit savo juoką
Juk akyse ilgai
Jaunystė juoktis moka.

Nors saulė švies danguj
Ir mūsų žemė sukas,
Ir mus taip pat, kaip jus
Apgaubs bespalvis rūkas.

Tik žvilgsnyje vaikų 
Save mes atpažinsim
Ar liaunu daigeliu
Ar baltu berželiu
Vėl žemę mes dabinsim.

Kai atsigręš vaikai
Jie šauks mums iš paskos
Tik niekada jau mes
Negrįšim atgalios.

Iš amžių glūdumos
Negalim mes pareit
Nors jūs, tai jie, tai mes,
Todėl jūs turit eiti
Tolyn, vis tolyn, vis tolyn.

Vakaras
(Sonetas)

Vėlyvas vakaras. Paparčiuose rasa
Čia po lietaus sakais pušaičių kvepia
Begarsiais žingsniais sėlina tamsa
Ir nuo piktų akių mūs laimę slepia.

O slėny Nemunas lyg veidrodis ramus
Auksiniai žiburiai ir kelias juodas ... 
Ir plaukia kaip daina gyvenimas 
pro mus
O mes vieni visam pasauly, rodos.

Neklausinėk, kas man tavy brangu,
Su kuo tave palyginti galėčiau
Iš buvusių ir būsimų draugų.

Tik tavo vardo nepamiršt norėčiau
Žinau, kiek daug likimui aš skolinga,
Vis vien “sustok, akimirka žavinga!”

JANINA JUODEIKAITĖ, Kaunas

Mano pasaulis 
Mažytis mano pasaulėlis 
Su šypsena ir su kančia. 
Čia žydi vešlios skausmo gėlės 
Kai nusileidžia saulė, baigiasi diena.

Diena pasibaigė.
Kokia ji buvo, kas pasakys,
Ar kam svarbu?
Svarbu ramybė, audros, kad nešėlo
Ir nesugriovė laimės statinių.

Mažytis mano kambarėlis 
Su lova, nuotrauka vaikų, 
Tik čia pražysta skausmo gėlės, 
Kai užsidaro durys nuo visų.

Bet aš laiminga savo kambarėly 
Aš čia viena ir... nieko nėr aplink... 
Tai šitoks mano pasaulėlis 
Kupinas laimės – nors pravirk.

***
Kaip išmokt mylėti liūtį, 
Kaip išmokt mylėt pūgą, 
Kaip išmokt, kada krūtinėj 
Širdis saulės alkana?.. 
Alkana auksinės saulės. 
Alkana ramios, šiltos, 
Švelnios rankos, supratimo 
Ir gražios, ilgos dienos.

Jūra
Tu tokia galinga,
Tu tokia audringa,
Bet vis tiek tu širdį mano ramini.
Valandą bejėgę,
Valandą skausmingą
Priverti ir vėlei pasijusti žmogumi.

Gera, kad tu plauni
Savo baltą smėlį,
Gera, labai gera,
Kad tu mums esi.
Gera, kada žiūri
Į beribį mėlį,
Gera, kad ir skausmą nuskandit gali...

ERENA AUKŠTUOLIENĖ
Biržai
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KŪRYBA

Sėjėjui

Žemė priima grūdą, lyg gintaro lašą
Iš darbščių sėjėjo delnų
Nežinau, kas galėtų dar būti gražesnio
Už sėjėją, kuris džiaugias žeme.

Nežinau, kas galėtų dar būti 
linksmesnio
Kai jį sveikina paukščiai giesme.
Duok, sėjėjau, nuo saulės paraudusią 
ranką,
Man tokia ji brangi ir sava.

Iš širdies tau aš noriu giedros palinkėti,
Tegu saulėti būna skliautai,
Tegu glosto rankas tau darbščias ir 
dulkėtas
Saulės žvilgsnis, auksiniai grūdai...

ST.BEKERIENĖ, Biržai

Į Saldutiškį
Saldutiškis priims visus, atvykusius 
čia pailsėti
Gamta motulė nestokos jums saulės 
spindulių.
Pasveikint šį nuostabų gamtos kampelį,
Prašykit, kad suteiktų mums stiprybės 
ir jėgų.

Žinau, kad vyks čia penkerios 
krikštynos,
Nauji nariai papildys mūs gretas.
Draugystės laužas neišblės čia visą 
naktį,
O girios aidas pakartos skambias 
dainas.

Vandens lelijų grožis liks nepastebėtas,
O dienai baigiantis saulėlydis pakvies.
Jei nemiga kamuoja, mėnulis 
paslaptingas
Danguj skaičiuoti žvaigždeles padės...

                       JADVYGA ŽIDONIENĖ
Panevėžio “Artritas” bendrijos narė

2003-06-16 

Alyvos
Jei kartais saulutė mums kelio nešviestų
Ir greitai ateitų naktis.
Širdim mes pajauskim, alyvos pražydo,
Jų kvapas svaigina visus.

Alyvų žiedeliuos mes laimės ieškosim.
Jos šypsosi švelniai, prakalbina mus.
Diena kai nušvinta
Ir rūką išsklaido
Ir glosto vėjelis švelnus.

Paglostykim rankom žiedelį alyvos.
Koks grožis! Švelnumas alyvų...
Palengvins mūs dalią,
Jei prie krūtinės priglausim alyvos 
šakelę.

Kiekvienas žiedelis į mus prakalbės,
Sumažins mūs negalios jausmą.
Gležnučiai žiedeliai prie mūs prisilies,
Suteiks nors mažytį mums džiaugsmą.

MONIKA JACIUNSKIENĖ
Alytaus neįgaliųjų literatų būrelio 

“Liepsnelė” 
vadovė 

Nesulaukė...
Ruduo. Seni kaštonai stovi be lapų nuogi, tarsi sargybiniai išsirikiavę ir saugantys 

gatvelės rimtį. Gatvelė vadinasi – Vėjo. Gal todėl, kad čia dažniausiai pučia šiaurės 
vakarų vėjai. Už nežymaus gatvelės posūkio, kur už kelių dešimčių metrų susieina su 
kita, stovi įaugusi žemėse trobelė. Sena, apšiurusi ir sukrypusi. Žema, o tokią išvaizdą 
dar labiau žemina daugiaaukščiai gigantai, atrodo, kad jai čia ne vieta. Tikriausiai 
tiktų liaudies muziejuje. Trobelė turi sandėliuką, malkinę, o takeliai, vedantys per 
kiemą, net betono plytelėmis iškloti. Seni betono gabalai sulindę į žemę. Vaikščioti 
patogūs, o nušluoti ir rūpestingai prižiūrėti daro gerą įspūdį. Prie lango sėdi žila 
moteris, jos plaukai tvarkingai sušukuoti ir viršugalvyje susukti mazgeliu.

Kelinta diena ji nesitraukia nuo vienintelio langelio, žiūrinčio į gatvę. Moteris 
laukia. Gatvė neilga, todėl iškart matyti, jei įsuka važiuojantis ar pėstysis.

Moteris laukia, kada atvažiuos stambių beržinių malkų pakrauta mašina. Dabar 
geriau sakyti, kada įsuks, nes praėjo kelios dienos po sutartos datos.

Įsisukęs sūkurys neša gatvelės viduriu nuplėštus paskutinius klevo lapus. Sustoja 
čiuožęs pažeme geltonas lapas, pasisukioja ir nurimsta. Kitas, žiūrėk, jau pralėkė 
pro šalį ar trypčioja vietoje laukdamas stipresnio vėjo gūsio, kad pakeltų ir nuneštų 
tolyn, į ramų patvorį. Ten jis sutiktų savo likimą...

Likimas, – mąsto moteris prie lango.
Jei ne toji įkalbinėtoja... Geros malkos, pigiau atvešianti tik jai, tiesiog į kiemą. 

Iškraus vyrai už tą pačią kainą. Neatsispyrė... keliomis dešimtimis pigiau siūlomų. 
Visą pensiją tik gavusi atidavė, tik kelis litus pasiliko...

Žiūri ir laukia, o abejonės skverbiasi, ir jų jau neišvysi. Apmaudu... Galima save 
išdėti į šuns dienas, blogiausiais žodžiais daug kartų išvadinti. Gal tikrai nebeatveš? 
Net pavardės šios geradarės nežino, nieko nežino... Atėjusi lyg ir dėliojo kažkokius 
popierius. Nereikėjo, oi kaip nereikėjo nepagalvojus ir nepasitarus... Ar sulauks 
pažadėto? Kažin...

... Praėjo metai. Vėl krenta pageltę klevo lapai. Kas dieną gatvele stumia 
vežimaitį moteris. Lengvą, kokius pardavinėjo aštuoniasdešimtųjų pradžioje, iš 
aliuminio skardos su dviračio ar mopedo ratais. Stumia nuo ežero pajuodusių, 
vandens nugludintų šakų, medžio pliauskų pakrautą. Įsistūmusi pro vartelius į kiemą 
prie malkinės, perpjovusi pjūkliuku krauna į pastogę, kad geriau išdžiūtų. Visa 
pastogė prikrauta. Vietoje tų, kurių nesulaukė.

Jau tapo įpročiu traukti prie ežero ir paliūnėse rinkti bangų išmestas šakas. Ten 
nusiramina, rodos, su ežeru pabendrauja. Vieną dieną ramios bangelės švelniai 
glaudžiasi į krantą, kitą įniršusios puola ir meta viską ką atginė.

Dovana, kuri nieko nekainuoja, o gal ir nusiraminimas? 
Apmaudu prisiminti sunkvežimį, kurio jau nebelaukia.

VYTAUTAS KARAVAITIS
Biržai
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CCh r o m o s o m i n ė -
mis ligomis serga 
apie pusė procen-

to naujagimių. Aprašyta 
apie 20 dažnų chromoso-
minių ligų ir apie 300 ano-
malijų, aptiktų pavieniuose 
pacientuose. Vidutiniškai 42 
procentų spontaninių abortų 
įvyksta dėl chromosominių 
anomalijų. Kuo anksčiau 
įvyksta abortas, tuo didesnė 
tikimybė, kad jo priežastis 
yra chromosomų disbalan-
sas. Pirmų dviejų keturių 
savaičių abortuose chro-
mosomų anomalijos suda-
ro 6-9,5 procento, pirma-
me nėštumo trimestre – 53 
procentai, antrame 30 pro-
centų, 20-27 nėštumo sa-
vaitę – 6-6,6 procento. Dėl 
chromosominių anomalijų 
perinataliniu periodu mirš-
ta vienas iš tūkstančio nau-
jagimių.

Geninės ligos susiju-
sios su medžiagų apykaita, 
nes dėl genų pakitimų daž-
niausiai sutrinka baltymų 
ir fermentų veikla. Žino-
ma apie 2000 geninių ligų. 
Jos skirstomos pagal vy-
raujančius medžiagų apy-
kaitos sutrikimus: amino-
rūgščių, angliavandenių, li-
pidų, mineralinių medžia-
gų apykaitos ligas. Kartais 
jos skirstomos pagal pa-

žeistas sistemas, nes dau-
gumos jų sukeliami apy-
kaitos defektai neišaiški-
nami. Geninės ligos gali 
išryškėti bet kuriame am-
žiaus tarpsnyje, kartais jas 
išprovokuoja ar jų eigą pa-
spartina persišaldymas, in-
fekcinė liga. Sergant geni-
nėmis ligomis labiausiai pa-
žeidžiamos galvos smege-
nys, dėl to dažniausias šių 
ligų požymis – protinis atsi-
likimas. Šioms ligoms diag-
nozuoti daromi kraujo, šla-
pimo, prakaito, seilių, sme-
genų skysčio cheminiai ir 
biocheminiai tyrimai, kar-
tais tiriami pažeistų orga-
nų audiniai, sudaromos ge-
nealoginės schemos. Gydo-
ma dieta, hormonų prepara-
tais ar kitais vaistais, ope-
racija. Profi laktikai prakti-
kuojama prenatalinė diag-
nostika.

PRENATALINIS ( IKI 

GIMIMO) GENETINIS 

KONSULTAVIMAS

Prenatalinio genetinio 
konsultavimo tikslas – nu-
statyti paveldimą ligą ar-
ba įgimtas raidos anomali-
jas dar prieš gimimą. Pre-
natalinė diagnostika vyks-
ta šiomis kryptimis:

tiriami nėščiosios krau-
jo serumo žymenys, bū-

dingi tam tikroms vaisiaus 
anomalijoms,

vaisius tiriamas ultra-
garsu,

tiriamas vaisiaus kario-
tipas chromosomų skai-
čiaus ir pagrindinėms jų 
struktūros anomalijoms 
nustatyti,

atliekami molekuliniai 
genetiniai vaisiaus tyrimai 
kai kurioms paveldimoms 
monogeninėms ligoms nu-
statyti.

Pastaraisiais metais 
Žmogaus genetikos centre 
per metus atliekama maž-
daug 400 prenatalinių in-
vazinių procedūrų (chorio-
no gaurelių biopsijų) toles-
niems citogenetiniams ir 
molekuliniams gentiniams 
tyrimams daugeliui vaisiaus 
chromosominių ir mono-
geninių ligų nustatyti.

Genetinės konsultacijos 
žmogaus genetikos centre 
indikacijų sąrašas (patvir-
tinta LR SAM 1998 05 27 
įsakymu Nr. 273).

Paveldimos ligos, diag-
nozuotos ar įtariamos pa-
cientui ar šeimos nariui.

Įgimtos dauginės ir 
izoliuotos vystymosi 
ydos, diagnozuotos ar įta-
riamos pacientui ar šei-
mos (giminės) nariui.

Chromosominės ligos, 
diagnozuotos ar įtariamos 

Gintvilė Pazikaitė baigė Kau-
no aukštesniąją medicinos mokyk-
lą. Dirba akušere Kauno medicinos 
universiteto Akušerijos ir ginekolo-
gijos klinikos Moterų konsultacijo-
je. Baigė PSO Slaugos mokomosios 
medžiagos Slauga (LEMON) nea-
kivaizdines studijas (120 val.), kva-
lifikacijos tobulinimo kursus: “Na-
tūralus kūdikių maitinimas” Birš-
tone (40 val.), “Gyvybės pradė-
jimas.Gyvenimas iki gimimo”, 
“Natūralus kūdikių maitinimas”, 
“Nėščiųjų sveikatos problemos, su-
sijusios su mityba”, “Mityba po 
gimdymo”. KMUK atestacinės ko-
misijos patvirtinta akušerės I kvalifi-
kacinė kategorija.

GINTVILĖ PAZIKAITĖ

Žmogaus paveldimos ligos. 
Genetinis konsultavimas

Žmogaus paveldimos li-

gos – tai ligos, praside-

dančios dėl chromoso-

mų skaičiaus ar struk-

tūros pakitimų (tai 

chromosominės ligos) 

arba genų patologinių 

mutacijų (tai geninės 

ligos).
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pacientui ar šeimos (gimi-
nės) nariui.

Neįprastas paciento fe-
notipas (išorė, ypač atkrei-
piant dėmesį į veidą).

Protinio vystymosi atsi-
likimas.

Psichinės būklės poky-
čiai.

Fizinio vystymosi sutri-
kimas: kaulų deformacijos, 
sąnarių judrumo pokyčiai.

Regos ir klausos sutri-
kimai.

Lyties diferenciacijos, 
vystymosi sutrikimai ir kt.

Neurologinė simpto-
matika: traukuliai, raume-
nų hipo- ir hipertonija, hi-
po- ir hipertrofija, hiper-
kinezės, koordinacijos su-
trikimai ir kt.

Odos ir jos priedų po-
kyčiai: pigmentinės dėmės, 
odos hipo- ir hiperpigmen-
tacija, išaugos, jautrumas 
saulės spinduliams, ne-
įprasta plaukų spalva ir 
struktūra, alopecija (plau-
kų slinkimas), nagų poky-
čiai ir kt.

Neaiškios etiologijos 
virškinimo sutrikimai: daž-
ni vėmimai, viduriavimas, 
hipotrofi ja, riebios išma-
tos, nepakantumas tam tik-
riems maisto produktams, 
hepatomegalija, splenome-
galija ir kt.

Šlapimą išskiriančių or-
ganų patologija: inkstų ak-
menligė vaikystėje, neį-
prastas šlapimo kvapas bei 
spalva ir kt.

Pirminis nevaisingumas 
ar amenorėja.

Anamnezėje yra du ar 
daugiau savaiminių persi-
leidimų.

Vienas iš šeimos narių 
yra subalansuotos autoso-
mų translokacijos arba mo-
zaikinės chromosomų pato-
logijos nešiotojas.

Bent vienas nėštumas 
buvo nutrauktas dėl vai-
siaus vystymosi ydų.

Ultragarso tyrimo me-
tu nustatytos ar įtartos vai-
siaus vystymosi ydos.

Nėščiosios kraujo seru-
me nustatyti biocheminiai 
chromosominių ligų žy-
menys.

Neaiškios priežasties ar 
staigi kūdikio mirtis.

Nėščiosios amžius gim-
dymo terminui yra daugiau 
kaip 35 metai (arba tėvo – 
daugiau kaip 42 metai).

Galimas teratogenų po-
veikis nėštumo metu.

Giminių santuoka.
Pacientas dispanseri-

zuotas žmogaus genetikos 
centre.

Žmogaus genetikos cen-
tre vykdomas Lietuvos pa-
veldimų ligų ir įgimtų rai-
dos anomalijų registras (jo 

tarptautinis pavadinimas LI-
RECA), kurio paskirtis duo-
menų apie įgimtų raidos 
anomalijų atvejus Lietuvo-
je kaupimas ir analizė, sie-
kiant įvertinti jų dažnį ir tų 
anomalijų paplitimo ten-
dencijas bei galimas prie-
žastis. Tai labai svarbu or-
ganizuojant profi laktiką. 
Duomenis apie įgimtų rai-
dos anomalijų atvejus regis-
trui pateikia Lietuvos gim-
dymo stacionarai, gydytojai 
akušeriai-ginekologai, ne-
onatologai ir ŽGC gydyto-
jai genetikai. Per metus už-
registruojama apie 500-600 
paveldimų ligų ir įgimtų rai-
dos anomalijų atvejų.

Daugiausia vaisiaus 
chromosomų tiriama vy-
resnėms nėščioms mote-
rims, nes kartu su motinos 
amžiumi didėja tikimybė 
pagimdyti naujagimį, ser-

gantį dažniausia chromo-
somine liga – 21 chromo-
somos trisomija arba daž-
niau vadinama Dauno sin-
dromu.

Dauno sindromas – la-
biausiai ištirta chromoso-
minė liga. Rizika pagim-
dyti naujagimį, sergan-
tį Dauno liga, įvairaus am-
žiaus moterims pavaiz-
duota lentelėje. Dauno liga 
pirmą kartą aprašyta 1866 
metais. Ligonių išvaizda 
tiek tipiška, kad šis sin-
dromas atpažįstamas jau 
naujagimiams. Būdingiau-
sias bruožas – silpnaprotys-
tė. Tai CNS ontogeninio ne-
subrendimo, nepakankamos 
nervinių skaidulų mielini-
zacijos rezultatas.

Kūdikiai silpni, ilgai 
neima krūties, silpnai čiul-
pia, blogai vystosi psicho-
motoriškai. Būdinga ap-
skritas veidas, siauros, 
įstrižos akys, papildoma 
odos klostė, dengianti vidinį 
vokų plyšio kampą ir perei-
nanti į viršutinį voką, trum-
pa plati nosis, stora apati-
nė lūpa, nuolat pravira bur-
na, didelis liežuvis, defor-
muotos ausys, trumpi pirš-
tai. Visi ligoniai psichiškai 
atsilikę (20 procentų – idio-
tai, 75 procentai – imbeci-
lai, 5 procentai – debilai). 
Dažnai turi dar įgimtą šir-
dies ydą, neatsparūs infek-

1 lentelė. Dauno ligos klinikinių simptomų dažnumas 2 lentelė. Rizika pagimdyti Dauno liga ser-
gantį naujagimį įvairaus amžiaus moterims

SPECIALISTŲ PATARIMAI
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cinėms ligoms. Vaikas būna 
meilus, geraširdis, mėgsta 
mėgdžioti suaugusius.

Dar viena ŽGC dar-
bo krypčių – tai visuotinis 
naujagimių tikrinimas fe-
nilketonurijai ir įgimtai hi-
potireozei nustatyti.

Dėl fenilketonuri-
jos naujagimiai tikrinami 
nuo 1975 metų, dėl hipo-
tireozės – nuo 1993 me-
tų. Kiekvienam naujagi-
miui gimdymo stacionare 
ne anksčiau kaip trečią parą 
po gimimo imamas kraujas 

iš kulniuko.
Fenilketonurija ir įgim-

ta hipotireozė yra sun-
kios ligos, kurios negydo-
mos arba pradėtos gydyti 
per vėlai lemia sergančių-
jų sunkų protinį atsilikimą 
ir fi zinės raidos sutrikimus. 
Šias ligas pradėjus gydyti 
pirmuosius tris gyvenimo 
mėnesius, sergančiųjų to-
lesnė fi zinė ir psichinė rai-
da esti normali. Taigi, būti-
na veiksmingo gydymo są-
lyga yra fenilketonurijos ir 
įgimtos hipotireozės diag-

nozavimas pirmąjį gyveni-
mo mėnesį, kol dar nepasi-
reiškė jų negrįžtami kliniki-
niai požymiai. Tam Lietu-
voje organizuotas visuotinis 
Lietuvos naujagimių tik-
rinimas fenilketonurijai ir 
įgimtai hiptireozei nustaty-
ti, kurio metu visų naujagi-
mių kraujas patikrinamas dėl 
biocheminių šių ligų požy-
mių. Jei tokie požymiai nu-
statomi, naujagimis nedel-
siant tiriamas diagnozei pa-
tikslinti, ir, jei diagnozė pa-
tvirtinama, skiriamas atitin-

kamas gydymas.
Vykdant visuotinio nau-

jagimių tikrinimo fenilketo-
nurijai ir įgimtai hipotireo-
zei nustatyti programą, kas-
met nustatoma 12-14 naujų 
šių ligų atvejų. Taigi, tiek 
naujagimių išvengia gre-
siančio sunkaus psichinio 
ir fi zinio neįgalumo (žr. 1 
ir 2 lenteles). �

PPasaulyje tik vieninte-
lis žmogus sumąstė 
savo palikuonis mai-

tinti dirbtinai, pieno miši-
niais. O juk motinos pie-
nas pats geriausias mais-
tas kūdikiui, atitinka jo am-
žių, sveikatos būklę, lengvai 
virškinamas ir įsisavinamas, 
su juo kūdikis apsaugomas 
nuo įvairių mikrobų. Pie-

no sudėtis keičiasi kūdikiui 
augant. 

Moterų, kurios pirma lai-
ko pagimdė kūdikius, krūty-
se pasigamina daugiau bal-
tymų turinčio pieno, kad jų 
kūdikiai būtų geriau apsau-
goti nuo infekcijų, greičiau 
priaugtų taip reikiamą svorį 
ir sėkmingai baigtų bręsti jų 
smegenys ir nervų sistema. 

Žįsdamas krūtį kūdi-
kis gauna pieno būtent 
tiek, kiek tuo metu jam rei-
kia. Pienas yra tinkamiau-
sios temperatūros bet ku-
riuo paros metu. Kas galėtų 
išrasti ar sukurti ką nors to-
bulesnio?

Motinos pienas apsau-
go kūdikį nuo infekcijų, nes 
jos organizme besigaminan-
tys antikūnai patenka į pie-
ną, o su pienu – į kūdikio 
organizmą. Todėl žindomas 
kūdikis ne taip greitai peršą-

la, rečiau sutrinka jo virški-
nimas nei dirbtinai maitina-
mų kūdikių. 

Kūdikiai gimsta turėda-
mi įgimtą imunitetą, suge-
bėjimą apsisaugoti nuo li-
gų. Palaipsniui šis sugebė-
jimas mažėja ir ima vystytis 
paties kūdikio – įgyta – imu-
ninė sistema. Žįsdami moti-
nos pieną, kūdikiai nuolat 
papildo savo imuninę si-
stemą antikūnais ir kitomis 
medžiagomis, kurios saugo 
juos nuo infekcijų. Skiepy-
dami savo kūdikius ir vai-
kus suteiksite jiems galimy-
bę geriau apsisaugoti nuo 
infekcijų, kurios gali juos 
pražudyti. 

Motinos pienas – lengvai 
virškinamas ir įsisavinamas, 
todėl kūdikis mažiau kentės 
nuo virškinimo sutrikimų. 
Žindomiems kūdikiams ne-
užkietėja viduriai, o vystyk-

Dalia Jėckaitė, Panevėžio ligoninės 
akušerijos skyriaus vyr. akušerė, Lie-
tuvos akušerių sąjungos Panevė-
žio krašto pirmininkė, PSO /EURO 
ekspertė.

DALIA JĖCKAITĖ

Motinos pienas – 
sveikas kūdikis

Motinos pienas apsau-

go kūdikį nuo infekcijų, 

nes jos organizme be-

sigaminantys antikūnai 

patenka į pieną, o su 

pienu – į kūdikio orga-

nizmą. Todėl žindomas 

kūdikis ne taip greitai 

peršąla, rečiau sutrinka 

jo virškinimas nei dirb-

tinai maitinamų kūdi-

kių. 

Dalia Jėckaitė
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lų kvapas ne toks nemalo-
nus, kaip dirbtinai maitina-
mų kūdikių!

Žindant jums greičiau 
susitrauks gimda, mažės nu-
kraujavimo rizika, greičiau 
pranyks nėštumo metu už-
siaugintas viršsvoris. 

Žindymas pigus ir pri-
einamas visoms moterims. 
Jums nereikės plauti, virinti 
buteliukų, pirkti pieno miši-
nių, sielotis dėl per karšto ar 
per šalto kūdikio maisto, ne-
rimauti, ar pakankamai da-
vėte vaikui maisto, nes žin-
domi kūdikiai suvalgo bū-
tent tiek, kiek jiems reikia, 
o motinos organizmas paga-
mina tiek pieno, kiek jo rei-
kia kūdikiui. 

Maitinant krūtimi vys-
tosi artimas dvasinis ryšys 
tarp motinos ir vaiko. 

Vaikas vystosi psichiškai 
ir fi ziškai žymiai sparčiau. 

Iš 413 mažai sveriančių 
naujagimių, 1986 metais gi-
musių Naujojoje Zelandi-
joje, 280 išgyvenusių vai-
kų buvo įvertinti 7-8 metų 
amžiaus. Buvo vertinamas 
jų kalbinis ir elgesio gabu-
mų koefi cientas (IQ). Tuo 
pat metu motinos buvo ap-
klaustos, ar jos žindė arba 
maitino nutrauktu motinos 
pienu savo kūdikius. Paaiš-
kėjo, kad 73% motinų mai-
tino kūdikius nutrauktu savo 
pienu, 37% motinų kūdikius 
žindė iki 4 mėnesių amžiaus 
ar ilgiau. Ilgesnė maitinimo 
motinos pienu trukmė buvo 
susijusi su ryškesniais kal-
biniais ir elgesio gabumais. 
Vaikų, kurie buvo žindyti 
arba gavo nutrauktą moti-
nos pieną aštuonis mėnesius 
ar ilgiau, vidurkinis kalbinis 

IQ buvo 10,2 taškais, o el-
gesio IQ 6,2 taškais dides-
ni negu vaikų, kurie nebuvo 
maitinti motinos pienu. Šis 
tyrimas prisideda prie patir-
ties, kad žindymas turi ilga-
laikį teigiamą poveikį vaiko 
kognityviniam vystymuisi. 

Beveik visos moterys 
gali žindyti. Lietuvoje tik 2-
3% moterų nepradeda žin-
dyti savo kūdikių po gim-
dymo. 

KAIP PRIGLAUSTI 

KŪDIKĮ? 

Pasukite kūdikį kūnu ir 
veidu į save taip, kad jo no-
sis ar viršutinė lūpa būtų ties 
speneliu. 

Vaiko lūpomis pabrau-
kykite savo spenelį (ne spe-
neliu lūpas) ir laukite, kol 
jis labai plačiai prasižios. 
Dabar priglauskite prie krū-
tinės, stebėdama, kad kū-
dikis apžiotų ne tik spene-
lį, bet ir didelę laukelio da-
lį iš apačios. Jei kūdikis tei-
singai apžiojo krūtį, žiū-
rint iš viršaus rudojo lauke-
lio turi matytis daugiau ne-
gu apačioje, o kūdikio lūpa 
bus atvipusi išorėn, smakras 
priglaustas prie krūties. Vai-
kui užteks plyšių tarp nosies 
ir krūties kvėpuoti. Jei pra-
džioje padėjote kūdikiui ir 
prilaikėte krūtį, kūdikiui ją 
teisingai apžiojus nebelai-
kykite, nes galite užspaus-
ti pieno latakus. Jei kūdikis 
teisingai apžiojo krūtį, ma-
tysite, kaip jis ritmingai ry-
ja, net “ausys kruta”. 

Jei kišite krūtį į siaurai 
pražiotą kūdikio burną, jis 
apžios tik spenelį. Taip žįs-
damas greitai jį sužalos, ne-
galės ištraukti iš krūties pie-

no. Žindymas truks ilgai, 
speneliai bus sužaloti, su-
trūkinėję, kūdikis alkanas ir 
perpildyta krūtis. 

Maitinimui galima pasi-
rinkti įvairias padėtis. Pasi-
renkant tinkamą padėtį vi-
suomet reikia atsiminti ke-
turis pagrindinius dalykus:

• Kūdikio galva ir 
kūnas turi sudaryti vientisą 
liniją. 

• Jo veidukas turi 
būti atsuktas į krūtį, nosytė 
spenelio aukštyje. 

• Kūdikio kūnelį rei-
kia glausti prie savęs (jei 
įmanoma nuogą prie apnuo-
ginto savo kūno). 

• Jei kūdikis dar nau-
jagimis, reikia palaikyti jo 
užpakaliuką, ne tik galvytę 
ir pečius. 

Kiekvieną maitinimą 
pradėkite maitinti kita krūti-
mi. Pieno krūtyje pasigami-
na vidutiniškai per dvi va-
landas, todėl nesijaudinki-
te, kad pirmąjį mėnesį atro-
do, jog dažnai maitinant ga-
li pieno neužtekti. Atvirkš-
čiai, kuo daugiau kūdikis 
žįs, tuo daugiau gaminsis 
pieno. Jei kūdikis teisingai 
apžioja krūtį, spenelių nie-
kada neskaudės ir jie nesu-
trūkinės. 

Žindymas pagal porei-
kį - tai žindymas , kada vai-
kas nori, ir tiek, kiek jis no-
ri. Tarpai tarp maitinimų ga-
li būti labai nevienodi. Ypač 
pirmąjį mėnesį kūdikis val-
go labai dažnai, ir tai nor-
malu. Vėliau tarpai ilgėja, 
ir jis ilgiau miega ar būdrau-
ja. Pienas gaminasi krūtyse 
nuolat, todėl žindymas tu-
ri vykti visą parą - ir dieną, 
ir naktį. Ypač svarbu žindyti 

naktį, nes naktinis žindymas 
sąlygoja gausesnę pieno ga-
mybą dieną, o krūtyse nesu-
sidaro pieno sąstovų, dėl ku-
rių gali kilti mastitas. 

Neribokite žindymų 
skaičiaus ir trukmės. Tai už-
tikrins pieno gamybą ir vai-
ko poreikius. Jei kūdikis iš-
tuštinęs vieną krūtį atrodo 
nepatenkintas, pasiūlykite 
jam kitą, tačiau leiskite jam 
pačiam nuspręsti. 

Maitinimo pradžioje kū-
dikis žinda aktyviau, nes 
krūtyse yra pasigaminusio 
pieno atsargų. Į maitinimo 
pabaigą jis valgo riebesnį, 
sotesnį pieną, kuris gami-
nasi maitinimo metu. Sulė-
tėjus pieno pritekėjimui, kū-
dikis daro pertraukėles, leis-
damas pienui atitekėti į po 
laukeliu esančius mažus re-
zervuarus - pieno sinusus. 
Neatitraukite kūdikio nuo 
krūties, jei jis nustojo akty-
viai žįsti, po kelių minučių 
jis pajus, kad vėl yra pieno, 
ir ims žįsti. Taip gali karto-
tis ne vieną kartą maitini-
mo metu. 

Žindymas trunka labai 
įvairiai. Tai priklauso nuo 
paros laiko, vaiko sveikatos, 
sugebėjimo bei jėgų žįsti, be 
to ir nuo to, kaip veikia mo-
tinos pieno atleidimo refl ek-
sas (vienoms moterims pie-
nas teka laisvai, kitoms sun-
kiau). 

Žindomas kūdikis pats 
nusprendžia, kada pasisoti-
no. Dažniausiai pasisotinę 
kūdikiai užmiega arba išstu-
mia spenelį iš burnos. Sotus 
kūdikis yra ramus ir atsipa-
laidavęs. �           

SPECIALISTŲ PATARIMAI
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TTad akušerės arba 
palatos bendrosios 
praktikos slaugyto-

jos ( toliau vadinsime ben-
drosios praktikos slaugyto-
ja) darbas turi būti skirtas 
maksimaliai pagerinti pa-
ciento situaciją ir iš pat pra-
džių sukurti gerą bendravi-
mą su pacientu.

Klaipėdos jūrininkų li-
goninės Ginekologijos ir 
endoskopinės ginekologi-
jos skyrius dirba jau dešimti 
metai. Visos šio skyriaus 
slaugytojos atėjo dirbti po 
medicinos mokyklos, abso-
liuti dauguma akušerės, bet 
be tikrosios praktinės patir-
ties. Su skyriaus personalu – 
gydytojais, slaugytojomis ir 
pagalbiniu medicinos perso-
nalu aptarėme, kokia kryp-
timi dirbsime. Kad darbas 
būtų kokybiškas ir tenkintų 
pacientą, turėjome išmokti 
dirbti kaip komanda, papil-
dyti viena kitą ir tokiu būdu 
sukurti pacientui optimalias 
sveikimo sąlygas. 

Devyneri darbo metai 
prabėgo greitai, daug ko 
nauja išmokė. Keičiantis 
šiuolaikinei medicinai, ki-
taip žiūrint į pacientų slau-
gą, ateinant specialistams su 

aukštuoju slaugos išsilavini-
mu keičiasi ir palatinės ben-
drosios praktikos slaugyto-
jos darbas su pacientėmis. 
Nelengva įvaldyti psicho-
loginio bendravimo niuan-
sus. Šito meno reikia moky-
tis nuolat tobulinant save ir 
santykius su aplinkiniais.

Manau, kad slaugyto-
ja privalo turėti vidinį pa-
šaukimą ir norą padėti ken-
čiančiam ne tik todėl, kad to 
iš jos reikalaujama, o todėl, 
kad tai išplaukia iš jos vidi-
nės sampratos. Tokiu atveju 
darbas teiks pasitenkinimą 
ne tik pacientui, bet ir pačiai 
slaugytojai.

Nėra svarbių ar ne taip 
svarbių dalykų gydant pa-
cientą. Savo elgesiu, dėme-
siu pacientui ir jo problemų 
supratimu nuo pat priėmi-
mo skyriaus kurdamos tei-
giamą psichologinį klimatą 
ir komfortą, įtakojame me-
dicininės problemos spren-
dimo pusę.

Slaugytoja sutinka pa-
cientą, supažindina su vi-
daus tvarka, padeda suvok-
ti tyrimų ir manipuliacijų 
esmę, yra tartum ryšininkas 
tarp gydytojo ir paciento. 
Visa tai padeda sukurti pa-

cientui saugią atmosferą. Jei 
šis darbuotojas vėliau nebe-
dirba su minėtu pacientu, tai 
jam gali kilti baimė būti at-
stumtam arba ne visai pagei-
daujamam skyriuje. O jeigu 
laukia dar operacija? Tinka-
mai pateikta informacija ne 
tik mažina pradinį nerimą, 
atsiradusį patekus į ligoni-
nę; ji vertinama kaip recep-
tas skausmui pooperaciniu 
periodu sumažinti. Be to, 
pacientai, gavę priešope-
racinę informaciją apie gy-
dymą ir priežiūrą, moko-
muosius pratimus, kuriuos 
reikia atlikti po operacijos, 
patiria mažesnį stresą. Taip 
pat tokios pacientės atspa-
resnės infekcijai – visa tai 
tirta ir įrodyta jau senai an-
glų slaugos specialistų dar-
buose prieš 20 metų.

“Pokalbiai” slaugo-
je apibrėžiami kaip tikslin-
gas bendravimas tarp gy-
dytojo, slaugytojo, paciento 
ir jo artimųjų. Palatos slau-
gytoja neturi pasakyti pa-
cientui ir jo artimiesiems 
daugiau negu reikia, bet ir 
ne mažiau. Todėl kiekvie-
no paciento gydymą, ope-
raciją, numatomus tyrimus 
gydytojas su slaugytoja ne 

ANGELĖ MUSIJENKIENĖ, Klaipė-
dos jūrininkų ligoninės Ginekologijos 
ir endoskopinės ginekologijos sky-
riaus vyresnioji slaugytoja. 1972 m. 
baigė Kauno Pr. Mažylio medicinos 
mokyklą, įgijo akušerės specialybę. 
Šiuo metu Klaipėdos universiteto 
Kvalifikacijos kėlimo instituto neaki-
vaizdinio skyriaus studentė.

Apie kasdienius 
bendrosios praktikos slaugytojos 
rūpesčius
ANGELĖ 
MUSIJENKIENĖ

Mūs dienos bėga 
upeliu srauniu –
Čia tu sveika, 
o čia nebėr vilties 
gyventi...
Ir šitaip gera, kad yra 
žmonių, 
Pagalbos ranką 
skubančių ištiesti.

Iš padėkos knygos. 
Pacientė iš Klaipėdos

Taigi paciento ne tik fi-
zinė, bet ir dvasinė sa-
vijauta visiškai skiriasi 
nuo sveiko žmogaus bū-
senos. Būdamas pacien-
tas žmogus dažnai gali 
būti sutrikęs ir susirū-
pinęs, taip pat gali jaus-
ti, kad nekontroliuo-
ja to, kas su juo vyks-
ta. Vienu atveju, tai gali 
pasireikšti kaip stresas, 
padidinantis krūvį, ku-
rį užkrauna liga, įvairūs 
tyrimai ir gydymas.
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tik aptaria prie paciento lo-
vos, per vizitaciją, bet ir at-
skirai, kad neiškiltų priešta-
ravimų tarp pateiktos gydy-
tojo ir slaugytojos informa-
cijos. Be to, yra sunkumų 
ir dėl skirtingo pacientų ir 
medikų žodyno: tai, kas gy-
dytojui atrodo savaime su-
prantama, pacientui yra su-
dėtingų terminų kratinys, o 
paklausti gydytojo ne visa-
da išdrįsta, bijo jį įžeisti ar 
pasirodyti neišprusęs. Kur 
kas paprasčiau išsiaiškinti 
kilusius neaiškumus su pa-
latos slaugytoja, jei nuo pat 
įžengimo į skyrių jau atsira-
dęs artumo ryšys.

Kiekvienas medikas, 
dirbantis skyriuje, priva-
lo būti geras psichologas, 
suvokiantis, kiek ir kokios 
informacijos reikia kon-
krečiam pacientui, todėl ir 
gydytojas neturi vengti pa-
teikti daugiau informacijos, 
kartu su palatos slaugytoja 
aptarti kiekvieną pacientą.

Vienoda ir suprantama 
informacija apie pacien-
to ligą ir gydymo metodus 
– vienas greitesnio sveiki-
mo garantų, padeda išveng-
ti konfl iktų tarp paciento, jo 
artimųjų ir medikų.

Darbo kokybė – tai dar-
bo rezultatų ir žmogaus ga-
limybių santykis. Tai pasa-
kytina ir apie mediciną. Pa-
cientui labai reikia bendra-
vimo, o slaugytojai labai 
reikia informatyvaus slau-
gos istorijų rašymo, jos įga-
lina kokybišką darbo peri-
mamumą keičiantis pamai-
noms, tačiau viskam reikia 
laiko. Para turi 24 val., vi-
sas šias valandas pacientas 
praleidžia ligoninėje, neį-
prastoje savo aplinkoje, su 

juo atliekamos manipuliaci-
jos t. y. jis yra lyg kitų pri-
mestoje būsenoje. Tačiau ši 
paciento būsena ir geras sa-
vijautos užtikrinimas gali 
„pasimesti“ kitų privalomų 
ir slaugytojai pavestų atlik-
ti darbų gausoje. O tie dar-
bai – tai įvairios procedū-
ros, san. higieninio režimo 
užtikrinimas. Tad kaip pa-
daryti, kad pacientas jaus-
tųsi emociškai saugus visas 
24 paros valandas?

Pamąstykime, kai norė-
sime sveikatos reformos ei-
goje palikti palatos slaugy-
toją vieną su 20-25 pacien-
tais. Kada, kiek laiko ji ga-
lės užtrukti prie paciento, 
jeigu net neturi pagalbinio 
medicinos personalo? Ką ji 
turi įrašyti į slaugos istori-
ją? Ar suspės palatos slau-
gytoja nors kartą užeiti pas 
sveikstantį pacientą?! 

Sakoma, kad prispy-
rus badui sriubą galima iš-
virti ir iš kirvio koto. Ar šį 
posakį galima taikyti ir eta-
tų mažinimo politikoje, t. y. 
tada, kai slaugytoja priva-
lo atlikti vienodai gerai jai 
pavestus darbus turėdama 
10 pacientų ir 25 pacien-
tus? Manau, visi atsakysi-
te – ne!

Tad kaip praktiškai iš-
spręsti visus sveikatos re-
formos keliamus rebusus? 

„Sveikatos“ žurnalas 
galėtų būti mūsų apvalusis 
stalas, prie kurio gimtų pro-
tingi sprendimai, įgalinan-
tys atlikti darbą taip, kad jis 
tenkintų pacientą, adminis-
traciją ir teiktų pasitenkini-
mą pilnavertiškai atlieka-
mu darbu pačiai bendrosios 
praktikos slaugytojai. �

GGresiant nenuma-
tytoms gimdymo 
komplikaci joms 

arba susidarius tokiai gim-
dymo situacijai, kai gali nu-
kentėti gimdyvė ar į pasau-
lį beskubantis kūdikis, gim-
dymą paprastai tenka baig-
ti cezario pjūvio operacija 
(sectio Caesarea). Apie ope-
racijos būtinumą, jos eigą, 
galimas komplikacijas ope-
racijos metu ar po operaci-
jos gimdyvei privalo paaiš-
kinti gimdymą vedantis gy-
dytojas ir gimdyvę prižiū-
rinti akušerė. 

Gimdyvė, sužinojusi 
apie galimą gimdymo už-
baigimą netradiciniu ke-
liu, dažniausiai pradeda ne-
rimauti, baimintis pasek-
mių pogimdyminiu per-

Jurgita Šiaučiūnienė, Lietuvos aku-
šerių sąjungos narė. 1991 m. bai-
gė Vilniaus aukštesniąją medicinos 
mokyklą, įgijo akušerės specialybę. 
Nuo tų metų Vilniaus m. šv.Jokūbo
ligoninės akušerijos skyriaus  aku-
šerė-operacinės slaugytoja. 1997-
2001 Agentūros Procter&Gamble 
lektorė-konsultantė. 2002 m. įgijo 
akušerės licenciją.

JURGITA 
ŠIAUČIŪNIENĖ

Akušerės darbas 
gimdymo skyriaus 
operacinėje

Akušerijos skyriaus 

operacinė – intriguo-

janti, paslaptinga vie-

ta, sukelianti nėščiajai 

ir jos šeimai nelabai ma-

lonias mintis. Šioje ope-

racinėje dirba akušerė, 

kuri pasirengusi padėti 

gimdyvei, dėl vienokių 

ar kitokių priežasčių 

patekusiai į šią vietą. 

SPECIALISTŲ PATARIMAI
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iodu, skausmo operacijos 
metu. Tai visai supranta-
ma, mūsuose dar nepriim-
ta, kad kiekviena pageidau-
janti moteris savo nėštumą 
galėtų baigti operaciniu bū-
du. Todėl moteriai kyla ai-
bės klausimų, liečiančių ją 
ir jos gimstantį kūdikį. Ar 
man skaudės? Ar aš galėsiu 
matyti, kas su manimi vyks-
ta? Ar aš ką nors jausiu, kai 
užgims kūdikis? Kokia bus 
taikoma nejautra?

Į šiuos ir panašius klau-
simus mūsuose leidžiamoje 
ir visuomenei prieinamoje 
literatūroje atsakymų mažo-
ka. Akušerė, priimanti mo-
terį į operacinę, turėtų išsa-
miai viską paaiškinti ir at-
sakyti į visus gimdyvei rū-

pimus klausimus. Reikia tik 
nebijoti paklausti. Kitais at-
vejais pati akušerė turi mo-
kėti moterį prakalbinti, kad 
sumažėtų įtampa ir nerimas, 
kad gimdyvė galėtų kuo ge-
riau atsipalaiduoti. 

Šiuo metu mūsų ligoni-
nės gimdymo skyriuje daž-
niausiai gimdyvei taikoma 
spinalinė nejautra (kai me-
dikamentai sušvirkščiami į 
stuburo tarpslankstelinį ka-
nalą), todėl gimstantis kū-
dikis nejaučia anestezuo-
jančių medikamentų povei-
kio. Mama būna budri vi-
sos operacijos metu ir nau-
jagimį gali pamatyti iš karto 
jam užgimus, jei jis yra ge-
ros būklės. 

Operacinėje dirbančios 

akušerės pareigos nesibai-
gia moters priėmimu į ope-
racinę. Ši specialistė atsako 
už sklandžią operacijos ei-
gą: tikslų instrumentavimą, 
instrumentų sterilumą, ne-
priekaištingą tvarką ir švarą 
operacinėje, gerą darbinę at-
mosferą. Nuo šito labai pri-
klauso gera moters ir nauja-
gimio pooperacinė būsena ir 
greitas operacinės žaizdos 
gijimas. 

Operacinės akušerė, kaip 
ir gimdykloje, pirmoji pasi-
sveikina su naujagimiu, nes 
ji išvalo gleives iš burnytės 
ir nosytės užgimusiam kūdi-
kiui. Toliau naujagimiu rū-
pinasi gydytojas neonatolo-
gas ir naujagimių slaugyto-
ja, taip pat tėtis ar kitas gim-
dyme dalyvavęs gimdyvei 
artimas žmogus. 

Labai gaila, kad mūsų 
būsimieji tėveliai nėra psi-
chologiškai paruošti pasi-
keitus gimdymo aplinky-
bėms dalyvauti operacinė-
je, kai gimdymą reikia už-
baigti neįprastu būdu. Nuo-
širdi vyro parama moteriai, 
padrąsinantis savas balsas 
sumažintų gimdyvės vidinę 
įtampą ir baimę. 

Sėkmingai pasibaigus 
operacijai prasideda poo-
peracinis laikotarpis, ku-
rio metu labai svarbi slau-
ga, suteikianti moteriai ga-
limybę išvengti diskomfor-
to ir skausmo. 

Taigi operacinės akuše-
rė nėra tas nematomas in-
dividas, pasislėpęs po kauke 
ir kepure, – tai specialistas, 
dalelę širdies savo darbu ati-
duodantis operuojamai mo-
teriai.  �

Ilona Joneliūnienė, Kauno II klini-
kinės ligoninės vyr. akušerė. 1991 
m. baigė Vilniaus medicinos mo-
kyklą. 1993-1997 m. mokėsi Kau-
no medicinos universitete, įgijo slau-
gos bakalauro diplomą. 1999 m. 
tame pačiame universitete įgijo vi-
suomenės sveikatos vadybos ma-
gistro diplomą. Telefonas: 8~688 
99915.

ILONA JONELIŪNIENĖ

Žmogus pašauktas 

įdirbti pasaulio sodą ir 

rūpintis, kad jis gražiai 

derėtų ne tik per vi-

są jo paties, bet ir at-

einančių kartų gyveni-

mą. Didžiulį nerimą vi-

siems Lietuvos ateitimi 

besirūpinantiems žmo-

nėms kelia mūsų šalyje 

mažėjantis gimstamu-

mas, didėjantis miršta-

mumas, nuolat gresian-

tis pavojus šeimos liki-

mui. Tautos ir šeimos 

ryšys turi egzistencinę 

prasmę, tik per šį ryšį 

žmonės pažįsta pasaulį. 

Kiekvienam teisė gim-

ti ir gyventi garantuo-

ta pagrindiniame šalies 

įstatyme.
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GGalima daug disku-
tuoti, ar žmogaus 
gyvybės apsauga ir 

konkreti pagalba motinoms 
tikras, o ne žodinis priorite-
tas, ar pakankamas dėmesys 
skiriamas moteriai, šeimai,-
vaikui prieš jo gimimą ir po 
jo įvairiose gyvenimo situa-
cijose.

Siekiant užtikrinti visa-
pusišką, kvalifi kuotą pagal-
bą moteriai, motinai ir vi-
sai šeimai daugiaprofi linėje 
gydymo įstaigoje, jau keletą 
metų kuriama šeimai palan-
kios ligoninės iniciatyva. 

VšĮ Kauno II klinikinės 
ligoninės 40 vietų akušeri-
jos skyriuje dirba 8 akuše-
riai-ginekologai, 22 akuše-
rės ir 16 pagalbinių darbuo-
tojų, kuriuos vienija bendras 
tikslas – kvalifi kuota, koky-
biška pagalba moteriai ir vi-
sai šeimai svarbiausiu gyve-
nimo momentu.

Pagrindinės užduo-
tys personalui, teikiančiam 
gimdymo pagalbą – dvasiš-
kai palaikyti gimdyvę, jos 
partnerį ir šeimos narius, 
stebėti gimdyvės ir vaisiaus 
būklę, įvertinti rizikos fak-
torius, anksti pastebėti at-
sirandančias problemas, at-
likti nedideles intervencijas, 
jeigu jos reikalingos, svar-
biausia, normalaus gimdy-
mo metu stengtis nesutruk-

dyti normalaus natūralaus 
proceso.

Kad atėjus svarbiausiam 
momentui šeima neatsidurtų 
nežinomoje situacijoje, mo-
teris kartu su vyru ar kitais 
šeimos nariais gali lankytis 
šioje gydymo įstaigoje jau 
nuo pirmųjų nėštumo die-
nų. Konsultacijų-diagnosti-
kos skyriuje galima užtik-
rinti nėštumo eigos stebėji-
mą kaip bet kurioje moterų 
konsultacijoje, tik čia kon-
sultuoja šio gimdymo sta-
cionaro gydytojai, todėl at-
vykusi gimdyti moteris jau-
čiasi saugiau, kai sutinka jau 
pažįstamus medikus.

Kiekvieną ketvirtadienį 
nėščioji gali lankyti “Nėš-
čiųjų mokyklėlę”, kurioje 
apie nėštumo eigą, gimdy-
mą, pogimdyminį periodą, 
nuskausminimą gimdymo 
metu, naujagimio ir kūdikio 
priežiūrą, maitinimą paskai-
tas skaito akušeriai-gineko-
logai, neonatologai, aneste-
ziologai, akušerės, naujagi-
mių skyriaus slaugytojos.

Moterys, gerai besi-
jausdamos nėštumo metu, 
neapsunkina kitų šeimos 
narių nuotaikų kaita, ir-
zlumu. Visos besilaukian-
čios kviečiamos į baseiną 
ir sporto salę, čia joms in-
dividualią programą pa-
renka kineziterapeutė arba 

kineziterapeuto padėjėja.
Kiekvieną savaitę suda-

rome sąlygas nėščiosioms 
ir jų šeimos nariams apsi-
lankyti gimdyklose, susipa-
žinti su aplinka, kurioje teks 
praleisti keletą valandų pra-
sidėjus gimdymui.

Pasaulinė sveikatos or-
ganizacija dar 1996 metais 
ragino atsisakyti neefekty-
viomis laikomų slaugos ir 
gimdymo priežiūros prie-
monių.. Jau keletą metų į 
mūsų stacionarinį priėmimo 
kambarį atvykusi gimdy-
vė gali rinktis, priimtina jai 
ar ne valomoji klizma, gak-
tos plaukų skutimas, rektali-
nis tyrimas ir kita.Gimdymo 
metu dalyvaujantys šeimos 
nariai turi galimybę persi-
rengti savo drabužiais ar li-
goninės pižama.

Akušerijos skyriuje vei-
kia septynios gimdyklos, jo-
se yra šeimai pritaikyta ap-
linka. Gimdyvei ir ją lydin-
tiems artimiesiems nereikia 
kartu su kitomis gimdyvė-
mis būti bendrose patalpose. 
Kiekviena šeima turi savo 
gimdymo kambarį su visa 
reikalinga aparatūra. Gim-
dyvė gali klausytis jai patin-
kančios muzikos, savo prie-
monėmis susikurti sau ma-
lonią aplinką. Įrengtos gim-
dyklos su vonia ir dušu. Jau 
senai pastebėtas teigiamas 

vandens ir šilumos poveikis 
gimdyvės nervų sistemai. 
Jeigu vaisiaus ir gimdyvės 
būklė gera, vandens proce-
dūros, stebint akušerei, už-
trunka valandą dvi, jas su 
0,5 val. pertraukomis gali-
ma kartoti keletą kartų.

Jau keletą metų nėščio-
ji kartu su vyru ar kitais 
šeimos nariais sudaro savo 
gimdymo vizijos planą, ku-
rį aptaria ir koreguoja pa-
gal susidariusią situaciją su 
gimdymą stebinčiu gydy-
toju ginekologu ir akušere. 
Akušerė tampa vis svarbes-
ne pagalbininke, teikiančia 
emocinę ir psichologinę pa-
galbą gimdymo metu ir po-
gimdyminiu periodu.

Šeima kartu su medikais 
gali aptarti tinkamą padėtį 
atsidarymo laikotarpiu bei 
slaugos metu, vis populia-
rėja pratimai ant čiužinio ir 
kamuolio, nugaros masažas, 
vadinamoji “švediška siene-
lė”, PSO 1996 m. rekomen-
dacijose siūlomos laisvos 
gimdymo pozos pasirinki-
mas, kuo mažiau gulėti ant 
nugaros. Gimdyvė, padeda-
ma medikų ir artimųjų, ga-
li rinktis pusiau sėdimą gim-
dymo padėtį, artimieji stan-
gų metu gali tinkamai pa-
gelbėti prilenkdami galvą, 
pavilgydami lūpas ar kaktą. 
Jeigu šeima, laukdama kū-

Šeimai palanki ligoninė 
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dikio, lankosi tame skyriu-
je, pažįsta aplinką, tai mote-
ris ir vaisius jaučiasi rames-
ni. O juk naujagimis, atėjęs 
į mūsų pasaulį, neturi nie-
ko sava, nieko pažįstama, 
išskyrus vienintelį motinos 
širdies plakimą. Ilgą laiką 
medikai “atimdavo” kūdikį, 
patalpindami jį į specialiai ir 
higieniškai įrengtą kambarį.

Pirmieji “nebeatimami 
kūdikiai” jau keliauja į mo-

kyklą. Nuo 1995 metų tai-
koma nauja sistema, kai mo-
tina gali būti kartu su nauja-
gimiu visą parą, keletą me-
tų taikomas ankstyvas kon-
taktas “oda – oda”, kai tik 
gimęs naujagimis uždeda-
mas ant motinos krūtinės, o 
gimdymo metu dalyvaujan-
tis tėtis pats savo rankomis 
(gal kartais šiek tiek virpan-
čiomis iš jaudulio) gali nu-
kirpti naujagimio virkštelę 

ir palaikyti virš motinos sa-
vo mažylį. 

Naujagimių nebeatski-
riame nuo motinų, tėvų ar 
kitų šeimos narių, gimdy-
mo metu į gimdyklą pa-
kviečiamas budintis gydyto-
jas neonatologas ir naujagi-
mių slaugytoja, kad pasver-
tų, pamatuotų naujagimį ir 
įvertintų gyvybines nauja-
gimio funkcijas. Kai nauja-
gimiui reikalinga intensyvi 
slauga naujagimių reanima-
cijos skyriuje, šeimą apgy-
vendiname specialiai įkur-
tose patalpose, kad kuo dau-
giau laiko ji praleistų kartu 
su naujagimiu.

Šeimai palankios ligo-
ninės iniciatyva palaikoma 
ir pogimdyminėse palatose. 
Direktoriaus (vyr. gydyto-
jo) įsakymu teikiama neme-
dicininė mokama viešbučio 
paslauga vyrams ar kitiems 
šeimos nariams. Sudarome 
sąlygas, kad pogimdyminė-
je palatoje motina gyventų 
viena su savo naujagimiu. 
Atskiros, patogesnės palatos 
skirtos gimdyvėms po ceza-
rio pjūvio operacijų.

Turbūt ne visi gimdy-
mo stacionarai gali už-
tikrinti reikiamas fiziote-
rapijos procedūras. Kau-
no II klinikinės ligoninės 
akušerijos skyriuje pa-
gimdžiusios moterys gali 
gauti individualią pratimų 
programą, kurią parengia 
kineziterapeutė po norma-
laus gimdymo, esant tarp-
vietės plyšimui ar kirpi-
mui bei po cezario pjūvio 
operacijos.

Visų daugiaprofilinėje 
gydymo įstaigoje teikia-
mų procedūrų ir paslau-
gų gausa leidžia užtikrin-

ti pacienčių ir jų šeimų na-
rių aptarnavimą.

Esame dėkingos leidy-
bos centrui “Už gyvybę”, 
jo dėka dalyvaujame mo-
kymo programose “ Natū-
ralus maitinimas ir maiti-
nančių moterų konsultavi-
mas”. Beveik visos skyriaus 
akušerės ir naujagimių sky-
riaus slaugytojos, išklausiu-
sios šios programos meto-
dines rekomendacijas, ga-
li suteikti profesionalią pa-
galbą tiek moterims, tiek jų 
šeimų nariams. Gimdykloje 
paragavę pirmųjų priešpie-
nio lašų, naujagimiai maiti-
nami tik natūraliai, o palai-
kant motinas pagal PSO re-
komendacijas net iki 2 metų 
ir daugiau.

Skyriuje pradėjo veik-
ti “ Motinos motinai” pa-
laikymo grupė. Joje mūsų 
įstaigoje gimdžiusios  mo-
tinos gali gauti tiek profesi-
nes kvalifi kuotas konsulta-
cijas, tiek moralinį palaiky-
mą, tarpusavyje pasidalin-
ti motiniška patirtimi, pade-
dant akušerėms nugalėti po-
gimdyminę depresiją.

Tautos ir šeimos poli-
tikos formavimą atspindi 
svarbiausias demografi nės 
raidos kriterijus – natūra-
lus gyventojų prieaugis, ku-
ris nuo 1994 metų itin spar-
čiai mažėja. Tik darnaus vi-
so kolektyvo darbo dėka ga-
lime džiaugtis, kad šaly-
je mažėjantis gimstamumas 
mūsų stacionare jau daugelį 
metų išlieka stabilus. Dėme-
sys pagimdžiusiai moteriai, 
emocinė ir psichologinė pa-
galba šeimos nariams pačiu 
svarbiausiu gyvenimo metu 
leidžia pelnyti pacientų gau-
są ir pagarbą. �



Mus rasite internete: www.zinios.lt       33

SPECIALISTŲ PATARIMAI

NIMESULIDAS - saugus ir 
efektyvus nesteroidinis vaistas 
nuo uždegimo
Efektas ir saugumas

Reumatinėms ir kitokios 
kilmės uždegiminėms ligoms 
gydyti plačiausiai vartojami 
nesteroidiniai vaistai nuo už-
degimo (NPV). Jie efektyviai 
malšina skausmą, mažina pa-
didėjusią kūno temperatūrą, 
daugelis jų slopina kraujo kre-
šulio formavimąsi. Tradicinių 
nesteroidinių vaistų nuo užde-
gimo klinikiniai efektai (anal-
gezinis, antiflogistinis) dau-
giausia susiję su prouždegimi-
nio ląstelių fermento ciklook-
sigenazės-2 (sutr. COX-2) ir 
fiziologinio jo izomero COX-
1 slopinimu. 

Izofermentą COX-1 ser-
gant uždegiminėmis ligomis 
aktyviai produkuoja imuninės 
ląstelės (ypač makrofagai), si-
noviocitai, virškinimo trak-
to epitelio ir inkstų parenchi-
mos ląstelės. Todėl preparatai, 
blokuojantys abu izofermentus 
(COX-1 ir COX-2), vadina-
mieji neselektyvūs NPV, gana 
dažnai sukelia pavojingų gas-
trointestinių reakcijų (pavo-
jingiausios – virškinimo trak-
to gleivinės išopėjimai, smar-
kus, net gyvybei pavojingas 
kraujavimas ir kt.), proteinu-
riją ir kt.

Siekiant didesnio NPV 
saugumo buvo sukurti vais-
tai, selektyviai blokuojantys 
prouždegiminį COX-2 izofer-
mentą. Jie netrikdo gastroin-
testinės protekcijos sistemos. 
Patys selektyviausi COX-2 

inhibitoriai, vadinamieji kok-
sibai, kai kurių klinikinių ty-
rimų duomenimis, pasižymi 
truputį silpnesniu priešužde-
giminiu ir analgeziniu povei-
kiu negu tradiciniai neselek-
tyvūs (COX-1 ir COX-2) inhi-
bitoriai. Europos reumatologų 
kongreso (2002 m.) medžia-
goje, be to, nurodoma, jog esa-
ma sąsajų tarp labai selektyvių 
COX-2 inhibitorių vartojimo 
ir didesnės kardiovaskulinių 
įvykių rizikos. Iš dviejų pasau-
lio vaistų rinkoje buvusių po-
puliariausių koksibų šiuo me-
tu uždegiminėms ligoms gydy-
ti (taip pat ir Lietuvoje) bevar-
tojamas vienas.

Nimesulidas (Nilme-
sil®): savita pozicija

Pagal selektyvumą COX-
2 tarpinę poziciją tarp koksibų 
ir tradicinių NPV užima savi-
tos klasės nesteroidiniai prie-
šuždegiminiai vaistai, kurių 
vienas populiariausių atstovų 
yra nimesulidas (Nimesil®). 
Šiuo metu jis registruotas ir 
klinikinėje praktikoje taikomas 
daugiau nei 50-yje šalių. 

Nimesulidas (Nilmesil®) 
yra vienas dažniausiai gydy-
tojų išrašomų NPV daugelyje 
Europos valstybių, o Italijoje ir 
Portugalijoje – dažniausiai iš-
rašomas. Italijoje nimesulido 
(Nilmesil®) pardavimų mas-
tai sudaro pusę visų pasauli-
nių nimesulido (Nilmesil®) 
pardavimų!

Tyrinėtojai nurodo, kad ni-
mesulidas (Nilmesil®):

• saugumu prilygsta 
koksibams (specifiškiems, la-
bai selektyviems COX-2 inhi-
bitoriams);

• priešuždegiminiu ir 
analgeziniu efektyvumu iden-
tiškas tradiciniams NPV.

Nimesulidas (Nilmesil®) 
tarsi integruoja gerąsias nese-
lektyvių ir selektyvių COX in-
hibitorių savybes (priešuždegi-
minį ir analgezinį aktyvumą), 
bet išvengia jų nepageidauja-
mų efektų. Ši nimesulido (Nil-
mesil®) savybė pirmiausia sie-
tina su jam būdinga „tarpinio 
laipsnio“ COX-2 blokada.

2002 metais paskelbta in-
formacijos apie esą nepakan-
kamą nimesulido (Nilmesil®) 
terapijos saugumą, ypač šį 
vaistą vartojant ilgesnį laiką. 

Išsklaidytos abejonės
Siekiant objektyviai ir de-

taliai įvertinti nimesulido 
(Nilmesil®) saugumą, 1997-
2001 m. laikotarpiu Italijoje 
buvo atliktas retrospektyvinis 
tyrimas. Jo metu išanalizuo-
ti beveik 850 tūkst. pacientų, 
vartojusių nimesulidą (Nilme-
sil®) arba kitokių NPV, gydy-
mo saugumo duomenys. Įver-
tinti galimų hepatotoksinių 
efektų parametrai hospitaliza-
cijos „dėl nevirusinio hepatito“ 
atvejai. Kepenų funkcija buvo 
vertinama pagal hepatinių fer-
mentų alanino ir aspartato ami-

notransferazių, šarminės fosfa-
tazės, bendrojo ir konjuguoto 
bilirubino testus.

Rezultatai
Penkerių metų trukmės ret-

rospektyvinių duomenų anali-
zė įtikinamai parodė, kad net-
gi ilgalaikis nimesulido (Nil-
mesil®) ar kitų NPV vartoji-
mas susijęs su labai maža he-
patotoksinio efekto rizika, kuri 
didesnė vyresnio amžiaus pa-
cientams. Kliniškai reikšmin-
gas hepatotoksinis poveikis 
vartojant NPV pasitaiko tik 1,7 
iš 100 tūkstančių pacientų. Pa-
našius duomenis pateikia Ka-
nados autoriai, išanalizavę 1,5 
mln. priešuždegiminius vais-
tus vartojusių pacientų klini-
kinius dokumentus. Kito tyri-
mo, atlikto Didžiojoje Brita-
nijoje, duomenimis (apie 2,1 
mln. pacientų, vartojusių ben-
drosios praktikos gydytojų iš-
rašytus NPV), hepatotoksinio 
poveikio dažnis vartojant NPV 
siekia vos 1,1 iš 100 tūkst. 

Italijos, Prancūzijos, Por-
tugalijos ir kitų šalių tyrinėto-
jai pateikia duomenų, rodan-
čių, kad nimesulido hepato-
toksiškumas nėra didesnis ne-
gu kitų NPV. 

Itin retai pasitaikančio he-
patotoksinio NPV poveikio 
mechanizmas nėra visai aiš-
kus. Gastroduodeninės kom-
plikacijos vartojant NPV pasi-
taiko apie 10 kartų dažniau ne-
gu hepatotoksinės. Italijoje at-
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LIETUVOS ARTRITO ASOCIACIJOS KLUBŲ IR BENDRIJŲ ADRESAI

Lietuvos artrito asociacija
Žygimantų g. 9, 2001 Vilnius
Faksas (8~5) 2123073
Elektroninis paštas  artritas@mail.lt
Prezidentė 
Ona Stefanija Telyčėnienė
Tel. d. (8~5) 2628020, mob. 8~675 
28089
Viceprezidentė 
Marija Barauskienė
Mob. 8~656 29004
Medicinos vadovė 
doc. Jolanta Dadonienė
Tel. d. (8~5) 2629485

Kauno žmonių, sergančių artritu, 
bendrija
Žiemių g. 31-28, 3043 Kaunas
Pirmininkė Aldona Palionienė
Tel. (8~37) 335194
Medicinos vadovė 
m. dr. Margarita Pileckytė
Tel.d. (8~37) 326220

“Artrito” bendrija
Žygimantų g. 9, 2001 Vilnius
Pirmininkas Bronius Radžius
Tel. n. (8~5) 2449224
Tel. d. (8~5) 2628020

Medicinos vadovė 
Danutė Povilėnaitė
Tel. d. (8~5) 2612774
Mob. 8~699 83517

Panevėžio m. bendrija “Artritas”
Nevėžio g. 38, 5319 Panevėžys 
Pirmininkė Birutė Vanagienė 
Tel. (8~45) 461481
Mob. 8~685 57904
Medicinos vadovė 
Violeta Smilgienė 
Tel. (8~45) 462981

Klaipėdos m. bendrija “Artritas”
Bandužių g. 15-85, 5800 Klaipėda 
Pirmininkė Genovaitė Baltrimienė 
Tel. (8~46) 323585
Mob. 8~618 57862
Medicinos vadovė 
Loreta Bukauskienė 
Tel. (8~46) 396535

Tauragės sąnarių ligomis 
sergančių žmonių bendrija “Žings-
nis”
Dariaus ir Girėno g. 34-21, Tauragė 
Pirmininkė Efruzina Davidonienė 
Mob. 8~618 16670 

Medicinos vadovė Asta Piečienė

Biržų artrito bendrija
Jakubėno g. 36, Biržai
Pirmininkė Olga Karavaitienė
Tel. (8~450) 38006
Mob. 8~688 54946
Medicinos vadovė 
Edita Brazdžiuvienė
Tel. (8~450) 34234

Alytaus klubas “Artritas”
Vilties g. 4-1, 4580 Alytus
Pirmininkė Janė Rinkevičienė
Tel. d. (8~315) 24997
Tel. n. (8~315) 73984
Mob. 8~652 53889
Medicinos vadovė 
Virginija Lietuvininkienė
Tel.(8~315) 24965

Rokiškio artrito bendrija
Ramybės g. 2, Rokiškis    
Pirmininkė Stasė Klimienė
Tel. d. (8~458) 51735
Medicinos vadovas 
Rimantas Kazlauskas
Tel. (8~458) 55112
Tel. (8~458) 55093

liktas tyrimas įrodė, kad gas-
trotoksinis nimesulido povei-
kis daug silpnesnis negu dau-
gelio kitų NPV, kaip antai ke-
torolako ar piroksikamo.

Tarptautinių ekspertų 
išvados

Remdamasi patikimais kli-
nikiniais tyrimais, Europos me-
dicinos priemonių vertinimo 
agentūra (angl. sutr. EMEA) 
2003 m. rugpjūčio mėn. 1 d. 
paskelbė rezoliuciją, kurioje 
nurodoma, kad nesteroidinis 
vaistas nuo uždegimo nimesu-
lidas (Nilmesil®) yra saugus 
ir efektyvus preparatas, skir-
tas gydyti įvairaus pobūdžio 
ir kilmės skausmu ir užde-

gimu pasireiškiančias ligas, 
patologines būkles. Analogiš-
ka formuluotė apie nimesuli-
dą (Nilmesil®) oficialiai buvo 
paskelbta Medicininių produk-
tų vertinimo komiteto (CPMP) 
ataskaitoje pernai liepos mėne-
sį, atsižvelgus į 16 mėn. truk-
mės nimesulido (Nilmesil®) 
efekto ir rizikos profilio tyri-
mų duomenis.

Remiantis EMEA ir kitų 
tarptautinių ekspertinių orga-
nizacijų išvadomis, buvo ap-
robuota atnaujinta nimesuli-
do (Nilmesil®), kaip farma-
cinio produkto, charakteris-
tika ir medicininė informa-
cija ES rinkai apie šį vaistą.

Jungtinės Karalystės Bio-

medicininių mokslų Centro 
vadovas, prof. Kim Rains-
ford pareiškė: „Po šitiek at-
liktų patikimų klinikinių ty-
rimų, turint CPMP ekspertų 
išvadas, niekam nekyla abe-
jonių, kad nimesulidas (Nil-
mesil®) yra saugus ir efekty-
vus nesteroidinis vaistas nuo 
uždegimo.“

Į Europos klinikinę prak-
tiką nimesulidas (Nilme-
sil®) buvo įdiegtas 1985 me-
tais. Nuo to laiko juo saugiai 
ir efektyviai gydyta per 346 
mln. pacientų.

Hepatotoksiniai efektai 
vartojant nimesulidą tiek 
pat reti, kaip ir vartojant 
kitus NPV, o gastrointesti-

nių šalutinių reakcijų nime-
sulidas (Nilmesil®) sukelia 
daug rečiau, negu kiti tyri-
mų metu lyginti nesteroidi-
niai priešuždegiminiai pre-
paratai. Įvertinus tai, dauge-
lis ekspertų nurodo, kad ni-
mesulidas (Nilmesil®) galėtų 
būti rekomenduojamas kaip 
pasirinktinis vaistas gydant 
įvairias skausmu ir uždegi-
mu pasireiškiančias būkles, 
ypač kai reikia greito ir stabi-
laus analgezinio ir priešužde-
giminio efekto.

Parengė 

JONAS KASTYS
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“Aktualios informacijos” skyrelį tvarko
sveikatos apsaugos ministro atstovė spaudai
GITANA LETUKIENĖ

Tel. (8-5) 2661 415.
El. paštas: gitana.letukiene@sam.lt

AKTUALI INFORMACIJA

2003 m. 
svarbiausi 
SAM darbai

2003 metais nustatytos 
keturios prioritetinės Svei-
katos apsaugos ministerijos 
veiklos kryptys.  

1. Gyventojų sveikata, 
skiriant patį didžiausią dė-
mesį vaikų sveikatos gerini-
mui, visų žmonių sveikatos 
tausojimui ir ugdymui.             

Į šią veiklą stengta-
si įtraukti valdžios instituci-
jas, savivaldybes, visuomeni-
nes organizacijas, tėvus, mo-
kytojus, pačius vaikus. Šie-
met produktyviai bendradar-
biauta su  Lietuvos savival-
dybių asociacija, Švietimo ir 
mokslo ministerija, Lietuvos 
moksleivių parlamentu. 

2003 m. iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo lė-
šų mokyklų medicinos punk-
tų išlaikymui buvo papildo-
mai skirta 1mln. Lt. Nuo at-
einančių bus triskart padi-
dinti asignavimai šių punk-
tų veiklai.                  

Nustatyti nauji reikala-
vimai vadovėlių popieriui, 
spausdinimo dažams, šrif-
tams, teksto išdėstymui, for-
matui, įrišimui ir svoriui. Nuo 
2004 m. sausio 1 d. visi Lie-
tuvoje leidžiami vadovėliai, 
išskyrus spausdintus Brailio 
raštu, turės atitikti sveikatos 
apsaugos ministro patvirtintą 
higienos normą “Mokykliniai 

vadovėliai”. Ji parengta atsi-
žvelgiant į užsienio šalių re-
komendacijas.

Inicijuotas 2004 metų pa-
skelbimas Vaikų sveikatos 
metais.

Pasikeitęs visuomenės 
požiūris, ekonomikos augi-
mas ir sveikatos paslaugų ko-
kybės gerinimas 2003 m. Lie-
tuvoje lėmė geresnius kūdi-
kių gimstamumo rodiklius. 
Palyginus praėjusių metų ir 
šių metų sausio – rugsėjo mė-
nesių rodiklius, per 2003 m. 
šį laikotarpį gimė apie 500 
naujagimių daugiau, negu ati-
tinkamai 2002 m.

SAM parengta ir Vyriau-
sybės patvirtinta “Nacionali-
nė narkotikų kontrolės ir nar-
komanijos prevencijos stra-
tegija 2004 – 2008 metams”, 
kurios svarbiausias tikslas – 
sustabdyti ir mažinti narko-
manijos plitimą,  nustatant 
ir įgyvendinant pagrindines 
valstybės politikos gaires bei 
veiklos kryptis narkomanijos 
prevencijos ir narkotikų kon-
trolės srityje, siekiant užtik-
rinti valstybės bei visuome-
nės nacionalinį saugumą.

Siekiant stabilizuoti tu-
berkuliozės plitimą, gegužės 
mėnesį sveikatos apsaugos 
ministro Juozo Oleko įsaky-
mu patvirtintas Visuomenei 
pavojingų užkrečiamųjų ligų, 
kuriomis sergantys asmenys 
laikomi apdraustaisiais, kurie 
draudžiami valstybės lėšomis 
privalomuoju sveikatos drau-
dimu, sąrašas.    

Sveikatos apsaugos mi-
nistras Juozas Olekas Jungti-
nių Tautų būstinėje Niujorke 
pasirašė JT Tabako kontrolės 
konvenciją.

2. Gydymo įstaigų racio-
nali pertvarka arba sveika-
tos priežiūros įstaigų mo-
dernizavimas.

Siekiant restruktūrizuoti 
sveikatos priežiūros įstaigas, 
buvo akcentuojama, kad pa-
cientai gautų kokybiškas pa-
slaugas, o medikai turėtų ge-
ras darbo sąlygas.

2003 m. LR Vyriausybė 
patvirtino Vilniaus ir Kau-
no sveikatos priežiūros įstai-
gų restruktūrizavimo planus. 
Vilniaus šv.Jokūbo ligoninės 
kai kurie skyriai jau persikėlė 
į Greitosios pagalbos univer-
siteto ligoninę Lazdynuose.

Vilniaus Centro ligoninė 
nuo 2004 m. sausio 1 d. dirbs 
kaip VUL Santariškių klinikų 
fi lialas, kol Santariškių klini-
kose bus visiškai įrengtos ati-
tinkamos patalpos. 

Sveikatos apsaugos mi-
nisterija jau ėmėsi reorgani-
zuoti  pavaldžias ligonines. 
Sujungus Vilniaus tuberku-
liozės, Respublikinės tuber-
kuliozės ir plaučių, Respub-
likinės  Santariškių tuberku-
liozės ir plaučių, Vyžulionių 
tuberkuliozės ir  Vilniaus uni-
versitetinę infekcinę ligoni-
nes, įsteigta viešoji įstaiga – 
Respublikinė tuberkuliozės ir 
infekcinių ligų ligoninė. 

Prasidėjusi sostinėje, 
sveikatos priežiūros restruk-

tūrizacija neturėtų gąsdinti 
rajonų gyventojų. Čia esan-
čių ligoninių niekas nesiren-
gia uždaryti, tačiau kai ku-
riose gydymo įstaigose reikės 
pertvarkyti struktūrą. Pavyz-
džiui, kai kur jau atsisakyta 
nerentabilių akušerijos sky-
rių, kuriuose per metus guli 
vos keliasdešimt gimdyvių, o 
ir gydytojai negali kvalifi kuo-
tai teikti pagalbą.  

Tai nereiškia, kad tų mies-
tų ar rajonų pacientėms ne-
bus teikiamos šios paslaugos. 
Akušerinės paslaugos bus 
perkeliamos į kitą artimiau-
sią gydymo įstaigą, į kurią 
pacientės pasieks numatytu 
skirti medicinos transportu.  

Pertvarka – tai ir sveika-
tos priežiūros įstaigų moder-
nizavimas. Pasaulio Banko 
projekto lėšomis pertvarko-
mos kaimo ambulatorijos, jos 
pritaikomos šių dienų reik-
mėms ir galimybėms.  

3. Vaistų politikos suba-
lansavimas.

Nuo 2003 m. rugsėjo 12 
d. įsigaliojo naujas Kompen-
suojamųjų vaistų kainynas.  
Pavyko patobulinti vaistų 
kainodarą, jų kompensavimo 
sistemą. Gydytojai gali išra-
šyti kompensuojamųjų vaistų 
tiek, kiek reikia, vaistinėms 
laiku atsiskaitoma. 

Įsigaliojus naujam kom-
pensuojamų vaistų bazinių 
kainų kainynui, buvo išana-
lizuotos devynios ligos, kurių 
gydymui Privalomojo sveika-
tos draudimo fondo biudže-
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tas išleidžia daugiausiai lėšų 
vaistams kompensuoti (apie 
70 proc.). Pavyzdžiui, vais-
tų, skirtų onkologinėms li-
goms gydyti, vaistų priemo-
kos pagal naują bazinių kainų 
skaičiavimo metodiką suma-
žėjo arba nesikeitė. Šių vais-
tų vienos pakuotės kaina svy-
ruoja nuo 150 Lt iki 2500 Lt, 
priemokos dydis  - nuo 4,03 
Lt iki 4,90 Lt.

Už cukriniam diabetui gy-
dyti taikomą svarbiausią vais-
tą - insuliną - pacientams ne-
reikia primokėti. Astmai gy-
dyti taikomų populiariausių 
vaistų Seretide Discus, Sere-
vent inhaler  priemokos su-
mažėjo ir yra nuo 2,52 Lt iki 
4,12 Lt. Hipertenzinėms li-
goms gydyti kompensuoja-
mi beveik visi registruoti be-
ta adrenoblokatoriai, AKF in-
hibitoriai, centrinio veikimo 
vaistai bei diuretikai.                   

Numatydami paciento gy-
dymą, gydytojai turi iš ko pa-
siūlyti, o pacientai gali rink-
tis ar pigesnį, ar  branges-
nį tokios pat veikliosios me-
džiagos ir tokio pat efektyvu-
mo vaistą jiems vartoti.

Atskirų vaistų kainos su-
mažėjo, kaip antai: 68 proc. 
(vaistas Fluoxetinum psichi-
kos  ligoms ir  elgesio  sutri-
kimams  gydyti),   111 proc.
(vaistas Ciprofl oxacinum 
kvėpavimo ligoms gydyti), 
16 proc. (vaistas Verapami-
lum kraujotakos ligoms gy-
dyti), 36 proc. (vaistas Vin-
cristinum onkologinėms li-
goms gydyti).

Vaistų kompensavimas iš 
valstybės lėšų Lietuvoje, kaip 
ir kitose Europos šalyse, bus 
nuolat tobulinamas, stengian-
tis prisitaikyti prie valstybės 
fi nansinių galimybių, rinkos 
sąlygų, pacientų poreikių ir 
kitų svarbių veiksnių.

Naujasis kompensuoja-
mųjų vaistų kainynas suda-
ro palankias sąlygas įsigalio-
ti farmacijos sektoriuje rin-

kos dėsniams. Ši aplinkybė 
ateityje savaime diktuos pa-
lankias vaistų kainų stabiliza-
vimo tendencijas, kurios toly-
giai mažėdamos per kokius 
trejus metus priartės prie ES 
šalių kainų.

Šiuo metu stebima si-
tuacija, kai vaistų gaminto-
jai konkuruodami tarpusavy-
je priversti ir toliau mažinti 
vaistų kainas. 

Ateinančiais metais bus 
papildomas kompensuojamų-
jų vaistų kainynas, kadangi              
mažinant kompensuojamųjų 
vaistų kainas, taupoma dalis 
Privalomojo sveikatos drau-
dimo fondo biudžeto lėšų. Ki-
taip tariant, už tą pačią sumą 
valstybė galės nupirkti dau-
giau vaistų žmonėms.  

4. Medikų darbo įverti-
nimas.

Medikų darbo užmokestį 
yra galimybė didinti per didė-
jantį biudžetą, sveikatos prie-
žiūros įstaigų restruktūriza-
ciją (su ja susijęs racionales-
nis ir pigesnis valdymas), ši-
lumos ūkio renovaciją (per-
tvarką).  

Investicijos iš įvairių šal-
tinių, skirtos sveikatos apsau-
gai, pradeda didėti: 2000 m. 
jos tesudarė apie 54 mln. Lt, 
2003 m. jau buvo skirta apie 
96 mln.Lt., o 2004 m. jos tu-
rėtų siekti apie 123 mln. Lt.

SAM Kolegija pasiūlė 50 
proc. visų sveikatos priežiū-
ros įstaigų pajamų skirti sa-
vo darbuotojų darbo užmo-
kesčiui didinti.                 

Sveikatos apsaugos mi-
nisterija nuo š.m. liepos 1d. 
padidino pirminės sveikatos 
priežiūros įstaigoms fi nansa-
vimą už prisirašiusius gyven-
tojus pas bendrosios prakti-
kos gydytojus ar apylinkės te-
rapeutus. 

Pirminės sveikatos gran-
dies medikų atlyginimai turi 
tendenciją didėti. Nuo 2003 
m. spalio 1 d. daugelyje įstai-
gų BPG atlyginimai padidė-

jo 100 Lt ir daugiau.  Dau-
gelio šalies šeimos gydytojų 
mėnesio uždarbis jau perko-
pė 1,5 tūkst. Lt., kai kur dar 
daugiau.

Ryšių su visuomene 
skyrius

Šiandien Sveikatos ap-
saugos ministras Juozas Ole-
kas lankėsi Vilniaus gimdy-
mo namuose, Vilniaus Cen-
tro universitetinės ligoninės 
gimdymo skyriuje ir Vilniaus  
miesto universitetinėje ligo-
ninėje moterų klinikoje.

Ministras pasidžiaugė, 
kad pasikeitęs visuomenės 
požiūris, ekonomikos augi-
mas ir aukštesnio lygio svei-
katos paslaugos šiais metais 
pagerino kūdikių gimstamu-
mo rodiklius.  Palyginus pra-
ėjusių metų ir šių metų sau-
sio - rugsėjo mėn. statistiką, 
per 2003 m. šį laikotarpį gi-
mė apie 500 naujagimių dau-
giau, negu atitinkamai 2002 
m.  Pasak Vilniaus gimdy-
mo namų direktoriaus Ri-
manto Kviliaus, jų ligoninė-
je šiais metais gimė 400 kūdi-
kių daugiau nei pernai (iš vi-
so 2300), šimtu daugiau kūdi-
kių pasaulį išvydo ir Vilniaus 
Centro universitetinės ligoni-
nės gimdymo skyriuje ( iš vi-
so gimė 1120 kūdikių), Vil-
niaus  miesto universitetinė-
je ligoninėje moterų klinikoje 
šiemet priskaičiuojama apie 
2300 gimdymų. Ypač džiu-
ginanti žinia, kad šiais metais 
nebuvo nė vieno gimdyvės 
mirties atvejo. Vilniaus  mies-
to universitetinės ligoninės 
moterų klinikos Naujagimių 
skyriaus vedėja Nijolė Draz-

Sveikatos ap-
saugos ministras 
J.Olekas pasveiki-
no gimdyves 

dienė pabrėžė, kad Lietuvoje 
sukurtos perinatalinės medi-
cinos priežiūros sistemos dė-
ka sumažėjo nėščiųjų, gim-
dyvių bei kūdikių sergamu-
mas ir mirtingumas. Kūdikių 
mirtingumo rodiklis sumažė-
jo dvigubai. 

 Ministras pasvei-
kino būsimas ir jau esančias 
mamytes su artėjančiais nau-
jaisiais metais ir padėkojo už 
gimstamumo didinimą Lietu-
voje, taip pat palinkėjo stip-
rybės, sveikatos ir kad jų šei-
mos dar labiau gausėtų. 

LINA JAKUČIONIENĖ
Ryšių su visuomene 

skyriaus vedėja

Tiek teritorinės ligonių 
kasos, tiek ir Valstybinė li-
gonių kasa prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos yra atvi-
ros pacientams ar jų interesus 
atstovaujančioms visuomeni-
nėms organizacijoms. Juk bū-
tent šiuo tikslu buvo įsteigtos 
ligonių kasos bei įkurtas Pri-
valomojo sveikatos draudimo 
fondas, formuojamas iš mo-
kesčių mokėtojų pinigų.

Siekiant šio tikslo talkina 
pagrindinių sveikatos drau-
dimo principų – „pinigai pa-
skui pacientą“ ir „apmokėji-
mas pagal atliktą darbą“ įgy-
vendinimas. 

Jie realizuojami per kon-
krečias paslaugų pirkimo su-
tartis su gydymo įstaigomis. 
Pavyzdžiui, dabar taikomos 
stacionarinių paslaugų apmo-
kėjimo tvarkos esmė – dife-
rencijuotai ir skirtingai mo-
kama už sunkių ir lengvesnių 
ligonių gydymą. Stengiamasi 
gydymą ligoninėse optimaliai 
derinti su ambulatoriniu, šiai 
sveikatos apsaugos sričiai tei-

Ligonių kasos – 
atviros 
pacientams
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kiant prioritetą, o tai atitinka 
pacientų interesus.

Pacientų interesai svariau 
atstovaujami ir tuo atveju, kai 
ligonių kasos sudaro sutartis 
ne tik su savo aptarnaujamos 
zonos, bet ir kitų regionų gy-
dymo įstaigomis, į kurias dėl 
įvairių priežasčių gali atvyk-
ti gydytis pacientai. Tokiu bū-
du pinigai keliauja paskui pa-
cientus, kuriems tokia tvarka 
yra naudinga.

Ligonių kasos kasdienė-
je veikloje susiduria su dau-
geliu žmonių, kurie ieško at-
sakymų, tikisi konkrečios pa-
galbos. Pavyzdžiui, atskiri 
pacientai ir jų interesus atsto-
vaujančios visuomeninės or-
ganizacijos jau eilę metų at-
kakliai domisi, kodėl neski-
riamas didesnis dėmesys bei 
lėšos ligų prevencijai, kodėl 
negerinama lėtinių ligų anks-
tyvųjų stadijų diagnostika. Be 
abejo, tokios padėties prie-
žastys anksčiau buvo paaiš-
kinamos nuolatiniu lėšų trū-
kumu, ribotomis Privalomo-
jo sveikatos draudimo fon-
do biudžeto galimybėmis. 
2004 m. Privalomojo sveika-
tos draudimo fondo biudžeto 
projekte jau numatoma onko-
loginių ligų prevencijai skirti 
4 mln. litų. 

Daugelį domina ir vaistų 
bei sveikatos priežiūros pa-
slaugų kompensavimas. Ži-
noma, kai kurios pacientų 
siūlomos priemonės yra kar-
dinalios, esant dabartinėms 
sveikatos apsaugos sistemos 
fi nansavimo galimybėms – 
sunkiai įgyvendinamos. Pa-
aiškinama, kad tenkintini tik 
realūs, PSDF biudžeto gali-
mybes atitinkantys poreikiai 
bei pageidavimai.

Valstybinėje ligonių ka-
soje veikia nemokama telefo-
no linija 8800-23973, Klaipė-
dos TLK – 8800-60303, Vil-
niaus TLK – 8800-20040. Ir 
kitais darbuotojų telefono nu-
meriais galima teirautis, tar-

tis, pasitikslinti, išsklaidy-
ti abejones bei išspręsti rūpi-
mus klausimus. Tą patį gali-
ma padaryti užsukus į terito-
rines ligonių kasas, kurios ge-
riausiai žino savo regiono gy-
ventojų aktualijas.

Jau daugelyje ligonių ka-
sų veikia interneto svetainės. 
Jos suteikia galimybę gau-
ti skubų atsakymą į rūpimus 
klausimus. Ligonių kasų spe-
cialistai rengia atsakymus į 
klausimus, kurie rūpi daugu-
mai Lietuvos žmonių, juos 
taip pat galima rasti interneto 
svetainėse. Gausu jose ir kon-
sultacijų ne tik gyventojams, 
bet ir medikams, gydymo 
įstaigoms reikalingų žinių.

Tad siūlome pagalbos ir 
patarimo ieškoti ligonių ka-
sose, nevargti ir negaišti laiko 
varstant su sveikatos apsauga 
nieko bendro neturinčių įstai-
gų duris.

SAM Ryšių su 
visuomene skyrius

Parengta pagal VLK 
informaciją

Privalomojo svei-
katos draudimo 
taryboje

Valstybinėje ligonių kaso-
je vyko Privalomojo sveikatos 
draudimo tarybos posėdis. 

Taryba svarstė Valstybi-
nės ligonių kasos siūlymus dėl 
medicininės reabilitacijos pa-
slaugų teikimo organizavimo: 
siekiama, kad šias paslaugas 
gautų tie pacientai, kuriems 
jos būtiniausios, bei neviršy-
ti medicininei reabilitacijai ir 
sanatoriniam gydymui skiria-
mų lėšų. 

Kadangi kai kurios terito-
rinės ligonių kasos viršijo me-
dicininei reabilitacijai ir sana-
toriniam gydymui numatytas 
lėšas, buvo svarstomos ir ga-
limybės padengti susidariusį 
defi citą. Šiandien prognozuo-

jamas lėšų minėtoms paslau-
goms apmokėti defi citas suda-
rys apie 4 mln. litų. Didžioji jo 
dalis tenka Vilniaus teritorinei 
ligonių kasai.

Atsižvelgdama į susidariu-
sią padėtį, Valstybinė ligonių 
kasa pasiūlė ligonių kasų su-
tartyse su gydymo įstaigomis 
numatyti lėšų sumą, už kurią 
pacientams, gavusiems įstai-
gos siuntimus, gali būti su-
teikta medicininės reabilitaci-
jos ir sanatorinio gydymo pa-
slaugų.

Taip pat siūloma sutarty-
se su gydymo įstaigomis nu-
statyti griežtesnius pacien-
tų, siunčiamų į sanatorijas, 
atrankos prioritetus. Per su-
tartis bus siekiama užtikrinti 
reabilitacijos paslaugų plėtrą, 
ypač ambulatorinės reabilita-
cijos, kurios paslaugos piges-
nės nei stacionarinės, diegti 
palaikomąją reabilitaciją, ku-
ri ypač svarbi ir reikalinga ne-
įgaliems žmonėms. Sutarty-
se siūloma nustatyti gydymo 
įstaigų atsakomybę už sutar-
ties sąlygų nesilaikymą. Ap-
tarusi siūlymus, Taryba nuta-
rė minėtas priemones svarsty-
ti pakartotinai, jas patikslinus 
pagal Tarybos narių pateiktas 
pastabas.

Kartu Taryba pritarė, kad 
teritorinės ligonių kasos prisi-
imtų įsipareigojimus apmokė-
ti visas 2003 m. suteiktas me-
dicininės reabilitacijos paslau-
gas. Už medicininės reabilita-
cijos paslaugas, kurių išlaidos 
viršijo PSDF biudžeto lėšas, 
skirtas šioms paslaugoms, siū-
loma mokėti taip: 50 proc. vir-
šytos sumos apmokėti iš 2004 
m. Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto re-
zervo lėšų ir 50 proc. – atski-
rai numatyti atitinkamos teri-
torinės ligonių kasos 2004 m. 
biudžete išlaidų medicininei 
reabilitacijai ir sanatoriniam 
gydymui straipsnyje.

Diskutuota ir dėl kompen-
suojamųjų vaistų sąrašo papil-
dymo. Taryba pritarė, kad į 

kompensuojamųjų vaistų są-
rašą būtų įtraukti vaistai „Ce-
lecoxibum“ bei „Rofecoxi-
bum“ nuo reumatoidinio ar-
trito. Minėtiems medikamen-
tams taikomas skyrimo apri-
bojimas – vaistai gali būti ski-
riami ligoniams, kuriems en-
doskopiškai diagnozuota opa-
ligė, ne ilgesniam kaip viene-
rių metų laikotarpiui. Po metų 
pakartotinai diagnozavus opa-
ligę, gydymas minėtais vais-
tais gali būti tęsiamas. To-
kius pačius skyrimo apriboji-
mus Taryba pasiūlė taikyti jau 
anksčiau į kompensuojamųjų 
vaistų sąrašą įrašytiems vais-
tams nuo reumatoidinio artrito 
„Nimesulidum“, „Meloxica-
mum“ ir „Nabumetonum“.

Tarybai buvo pristatytas 
naujausias 2004 m. Privalo-
mojo sveikatos draudimo fon-
do biudžeto projekto varian-
tas. Planuojama, kad 2004 m. 
Privalomojo sveikatos draudi-
mo fondo biudžetas, palygin-
ti su 2003 metais, didės 7,68 
procento, t. y. sudarys daugiau 
nei 2 mlr. litų. Tačiau ateinan-
čiais metais Valstybinei ligo-
nių kasai priskiriamos ir nau-
jos funkcijos, kurioms Priva-
lomojo sveikatos draudimo 
fondo biudžete numatyta lėšų, 
t. y. Europos Sąjungos Regla-
mentams, susijusiems su svei-
katos priežiūra, įgyvendinti, 
įvedamam 5 proc. PVM vais-
tams ir medicinos pagalbos 
priemonėms padengti bei or-
topedijos technikai kompen-
suoti.

Taryba pritarė, kad būtų 
skirta Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto lė-
šų „Aušveitos“ reabilitacijos 
centrui (56 tūkst. Lt), Radvi-
liškio (136 tūkst. Lt), Joniškio 
(50 tūkst. Lt), Kauno apskri-
ties (50 tūkst.Lt) ligoninėms 
restruktūrizuoti. 

SAM Ryšių su 
visuomene skyrius

Parengta pagal VLK 
informaciją 
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Ligonių kasos, kurioms 
yra pavesta lėšų medikamen-
tams kompensuoti apskaita 
bei kontrolė, su gydymo įstai-
gomis pasirašomose sutarty-
se, atsižvelgus į objektyvius 
poreikius bei galimybes, nu-
rodo joms leistinas kompen-
suojamiesiems vaistams išra-
šyti išlaidas. Medikai ragina-
mi paisyti sutartyse numaty-
tų lėšų limitų, pagrįstai išra-
šinėti kompensuojamuosius 
vaistus, dirbtinai nedidinti 
jų vartojimo apimčių, o pa-
cientų prašoma nekaupti at-
eičiai vaistų atsargų, nereika-
lauti iš gydytojų išrašyti pa-
čių brangiausių, neretai jų li-
goms gydyti netinkamų me-
dikamentų.

Yra gydymo įstaigų, ku-
rios racionaliai ir pagrįstai 
išrašinėja kompensuojamuo-
sius vaistus ir medicinos pa-
galbos priemones pacien-
tams, šie nereiškia pretenzijų 
dėl kokių nors nesklandumų 
gaunant kompensuojamuo-
sius medikamentus. Atsižvel-
giant į gerus darbo rezultatus, 
šiemet siūloma papildomai 

Kodėl reikalinga  
vaistų kompensa-
vimui skiriamų lė-
šų kontrolė?

Šeimos arba 
bendrosios prak-
tikos gydytojas

Gera žinia 
sergantiesiems 
tuberkulioze

Sveikatos apsaugos mi-
nistras Juozas Olekas patvir-
tino įsakymo “Dėl tuberku-
liozės diagnostikos, ambu-
latorinio gydymo ir kontro-
lės išlaidų kompensavimo iš 
Tuberkuliozės prevencijos ir 
kontrolės Lietuvoje, įgyven-
dinat tiesiogiai kontroliuo-
jamo tuberkuliozės gydymo 
strategiją (DOTS) projekto 
lėšų” pakeitimą. 

Įsakymo pakeitimas pa-
rengtas atsižvelgiant į tai, kad 
didelę dalį tuberkulioze ser-
gančių pacientų sudaro so-
cialiai remtini žmonės, todėl 
tikimasi geresnių tuberkulio-
zės gydymo ir kontrolės re-
zultatų. 

Ankstesniame 2002 me-
tų ministro įsakyme buvo nu-
matyta, kad DOTS projek-
to lėšomis iš dalies apmoka-
mi maisto paketai ligoniams, 
kuriems taikomas tiesiogiai 
kontroliuojamas ambulatori-
nis tuberkuliozės gydymas. 
Dabartiniame įsakyme į pro-
jekto lėšomis  apmokamų iš-
laidų sąrašą įtraukti ir higie-
nos paketai. 

Vienam ligoniui, kuriam 
taikomas tiesiogiai kontro-
liuojamas ambulatorinis tu-
berkuliozės gydymas, skiria-
mi maisto ir higienos paketai 
iki 24 savaičių per metus, tuo 
tarpu ankstesniame įsakyme 
buvo iki 12 savaičių per me-
tus. Padidėjo ir paketo vertė – 
dabar pacientas gaus ne 5 litų,  
o 10 litų vertės paketą. 

Tuberkuliozės diagnosti-
kos, ambulatorinio gydymo 
ir kontrolės išlaidų kompen-
savimo iš DOTS projekto lė-
šų tvarka skirta reglamentuo-
ti asmens sveikatos priežiū-
ros įstaigų, turinčių juridinio 
asmens teises, išlaidas arba jų 
dalį už ambulatorinį, medikų 

kontroliuojamą, tuberkulioze 
sergančių pacientų gydymą, 
skreplių mėginių gabenimą į 
tuberkuliozės mikroskopijos 
centrus, tuberkuliozės pro-
gramos koordinatorių vizitus 
į kontroliuojamas įstaigas bei 
reagentų ir diagnostikos prie-
monių įsigijimą. DOTS pro-
jekto tikslas – remti Valsty-
binės tuberkuliozės profi lak-
tikos ir kontrolės programos 
įgyvendinimą.

LINA JAKUČIONIENĖ
Ryšių su visuomene

              skyriaus 
vedėja

mokėti pirminės asmens svei-
katos priežiūros įstaigoms, o 
pastarosios galės fi nansiškai 
paskatinti gerai dirbančius sa-
vo įstaigų gydytojus.

Tačiau praktika rodo, kad 
kai kurios gydymo įstaigos 
savotiškai ignoruoja susita-
rimus su teritorinėmis ligo-
nių kasomis dėl leistinų lė-
šų apimčių kompensuojamie-
siems vaistams ir medicinos 
pagalbos priemonėms išrašy-
ti. Neatsitiktinai ligi šiol kas-
met būdavo viršijama bendra 
šioms išlaidoms numatoma 
metams lėšų suma.

Šiemet medikamentų 
kompensavimui planuotos 
lėšos sudaro 330 milijonų li-
tų. Deja, neigiama tendenci-
ja išlieka, per dešimt šių me-
tų mėnesių vėl išrašyta vais-
tų daugiau, negu leidžia turi-
mos lėšos.

Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) biu-
džetas eilę metų negaudavo 
tiek lėšų, kiek būdavo kas-
met užplanuojama, todėl įsi-
skolinta tiek už kompensuo-
jamuosius vaistus, tiek ir už 
gydymo įstaigų suteiktas gy-
dymo paslaugas. Pavyzdžiui, 
1998 m. negauta planuotų 44 
mln. litų, 1999 m. – net 214,1 
mln. Lt, 2000 m. – 52,7 mln. 
Lt, 2001 m. – 26,9 mln. litų. 
Ir tik pernai pirmą kartą po 
daugelio metų PSDF biudžetą 
pasiekė visos planuotos lėšos. 
Šiemet kol kas nerimauti irgi 
nėra pagrindo, pajamų gauna-
ma tiek, kiek planuota.

Kai viršijamos planuotos 
metams išlaidoms už vaistus 
ir medicinos pagalbos prie-
mones kompensuoti lėšos, 
kai ligonių kasos negauna 
visų metams planuotų Priva-
lomojo sveikatos draudimo 
fondo biudžeto pajamų, na-
tūraliai kaupiasi skolos vais-
tininkams. Jas juk  reikia ati-
davinėti iš tų pačių metams 
limituotų lėšų. Dėl skolų ga-
li netgi sutrikti vaistų tieki-

mas, nukentėtų pacientai.
Dėl minėtų priežasčių 

skolos už išduotus kompen-
suojamuosius vaistus 2001 m. 
sausio 1 d. sudarė 101 mln. li-
tų, 2002 m. sausio 1 d. – 185 
mln. Lt, 2003 m. sausio 1 d. – 
139 mln. litų, šių metų lapkri-
čio 1 d. – 163 mln. litų.

Įsiskolinimai vaistinėms 
už pacientams išduotus kom-
pensuojamuosius vaistus kau-
pėsi ilgą laiką, be pagalbos iš 
šalies susidoroti su įsiskoli-
nimais ligonių kasos nepa-
jėgios.

Todėl problema dali-
nai sprendžiama imat pasko-
las. Tokiu būdu 2002 m. ko-
vą buvo paimta 72 mln. li-
tų paskola atsiskaityti už iš-
duotus kompensuojamuosius 
vaistus. Šiuo metu rengiamos 
sąlygos bei ruošiamasi skelb-
ti konkursą gauti 95 mln. li-
tų paskolą. Šios lėšos taip pat 
bus skirtos padengti kredito-
riniam įsipareigojimui už iš-
duotus kompensuojamuosius 
vaistus. Jeigu vaistų bus iš-
rašinėjama daugiau, negu lei-
džia PSDF biudžeto galimy-
bės, visiškai įveikti įsiskoli-
nimus vaistinėms už išduotus 
kompensuojamuosius vaistus 
nebus lengva ir ateityje.

SAM Ryšių su 
visuomene skyrius

Parengta pagal VLK 
informaciją

Sveikatos sistemoje 
orientuotis nelengva net pro-
fesionalui, ką jau kalbėti apie 
žmogų,  rečiau susiduriantį su 
šia sritimi. Todėl, atsižvel-
giant į kitų šalių patirtį, ir Lie-
tuvoje buvo įvesta šeimos gy-
dytojo specialybė – kaip pa-
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tarėjo, koordinatoriaus, pade-
dančio orientuotis sveikatos 
sistemoje, stebinčio lėtinių li-
gų eigą, konsultuojančio įvai-
riais  sveikatos klausimais, 
nukreipiančio  pacientą reika-
lingam specialistui ir kt.

Bendrosios praktikos, ar-
ba šeimos gydytojas, turin-
tis šiam darbui licenciją, rū-
pinasi prie pirminių sveika-
tos priežiūros įstaigų (polik-
linikų, ambulatorijų, šeimos 
gydytojų centrų) prisirašiu-
sių gyventojų sveikatos prie-
žiūra – ne tik gydymu, bet ir 
sveikatos išsaugojimu ir geri-
nimu, ligų profi laktika. 

Įprasta bendrosios prakti-
kos gydytojus vadinti “svei-
katos sistemos vartininkais”. 
Pacientas pirmiausia kreipia-
si į bendrosios praktikos gy-
dytoją, kuris sprendžia, ko-
kios pagalbos jam reikia. 

Kai šias paslaugas teikia 
ne bendrosios praktikos gy-
dytojas, o gydytojų koman-
da, turi būti užtikrinta vidaus 
bei vaikų ligų gydytojų, chi-
rurgo, akušerio – ginekologo 
pagalba. 

Bendrosios praktikos gy-
dytojas privalo žinoti jo kom-
petencijai priskirtų ligų ir 
būklių pagrindinius požy-
mius, galimas komplikacijas, 
profi laktikos priemones. Jis 
turi išmanyti dažniausiai var-
tojamų vaistų skyrimo indi-
kacijas, taip pat galimą vais-
tų šalutinį poveikį, sprendžia, 
kada siųsti pacientą specialis-
tui konsultuoti ir kada guldy-
ti į ligoninę. 

Už bendrosios praktikos 
gydytojo paslaugas moka li-
gonių kasos, atsižvelgdamos 
į prisirašiusių gyventojų skai-
čių ir amžiaus grupes (iki 5 
m., 5 – 15 m., 16 – 64 m. bei 
65 m. ir vyresni). Už kaimo 
gyventojo sveikatos priežiūrą 
mokama padidinta kaina.

Pastaraisiais metais dau-
gėja privačių pirminės svei-
katos priežiūros (PASP) įstai-

gų, kuriose dirba vienas arba 
keli bendrosios praktikos gy-
dytojai. Įstaiga sudaro sutartį 
su ligonių kasa, todėl už ben-
drosios praktikos gydytojo 
paslaugas mokėti nereikia. 

Galiojantys teisės aktai 
nustato, kad kiekvienas as-
muo gali laisvai pasirinkti ar-
čiausiai jo gyvenamosios vie-
tos esančią arba jam patogiau 
pasiekiamą pirminės sveika-
tos priežiūros įstaigą bei ben-
drosios praktikos gydytoją 
(arba vidaus ligų gydytoją). 
Prie įstaigos prisirašoma gy-
ventojui pateikus nustatytos 
formos prašymą. Prašymas 
rašomas ir tuo atveju, jei toje 
pačioje įstaigoje norima pasi-
rinkti kitą šeimos gydytoją.

Jei norima pakeisti gydy-
mo įstaigą, prašymas patei-
kiamas pasirinktajai įstaigai, 
pagal kurį asmuo yra įtrau-
kiamas į šios įstaigos aptar-
naujamų gyventojų sąrašą. Iš 
ankstesnės įstaigos sąrašo as-
menį išbraukia teritorinė ligo-
nių kasa, gyventojams tuo rū-
pintis nereikia. Jei asmuo yra 
pateikęs prašymus kelioms 
PASP įstaigoms, galiojančiu 
laikomas paskutinis jo pra-
šymas. 

Prisirašius prie PASP 
įstaigos, ją pakeisti bus gali-
ma ne anksčiau kaip po šešių 
mėnesių. Šis apribojimas ne-
taikomas asmenims, atvyku-
siems mokytis į stacionarinę 
mokymosi įstaigą arba grįžu-
siems į nuolatinę gyvenamąją 
vietą, baigus mokslus. 

Už prisirašymo dokumen-
tų tvarkymą mokamas 1 litas. 
Keičiant įstaigą anksčiau nei 
po šešių mėnesių, reikia mo-
kėti 10 Lt už prisirašymo do-
kumentų tvarkymą ir medi-
cininės dokumentacijos per-
siuntimą.

LINA JAKUČIONIENĖ
Ryšių su visuomene 

              skyriaus vedėja 
    

KMU Visuomenės 
sveikatos moky-
mas pripažintas 
pasaulyje 

Europos regiono visuo-
menės sveikatos mokyklų 
asociacijos (ASPHER) eks-
pertai palankiai įvertino Kau-
no medicinos universiteto Vi-
suomenės sveikatos fakulte-
to visuomenės sveikatos va-
dybos magistrantūros studijų 
programą. 

Palankus Europos regio-
no visuomenės sveikatos mo-
kyklų asociacijos (ASPHER) 
įvertinimas liudija aukštą stu-
dijų kokybę. KMU parengti 
visuomenės sveikatos specia-
listai pajėgūs konkuruoti ES 
vieningoje rinkoje. 

Studijų programos anali-
zės truko pusantrų metų. Ją 
atliko žymūs pasaulio visuo-
menės sveikatos specialistai 
Franco Cavallo (Italija), Al-
lann Krasnik (Danija), Wal-
ter Brunett (JAV), Stojgnew 
Sitko (Lenkija) bei ASPHER 
vadovybės atstovai Thierry 
Louvet bei Julien Goodman. 
Analizė buvo atliekama pa-
ties fakulteto iniciatyva. 

KMU Visuomenės svei-
katos fakultetas yra aktyvus 
ASPHER narys. Artimiau-
sioje ateityje planuojama da-
lyvauti rengiant ne tik Lietu-
vos, bet ir kitų šalių visuo-
menės sveikatos specialistus. 
Šiuo metu fakultetas glau-

Skatinamos pir-
mines ambulato-
rines asmens svei-
katos paslaugas 
teikiančios 
įstaigos 

Sveikatos apsaugos mi-
nistras J.Olekas patvirti-
no Papildomo mokėjimo už 
2003 metais suteiktas pirmi-
nės ambulatorinės asmens 
sveikatos priežiūros paslau-
gas tvarką ir rekomendavo 
įstaigų vadovams papildomo 
mokėjimo lėšas skirti medici-
nos darbuotojų darbo užmo-
kesčiui didinti.

Papildomo mokėjimo už 
2003 metais suteiktas pirmi-
nės ambulatorinės asmens 
sveikatos priežiūros (toliau 
- PAASP) paslaugas tvarko-
je numatyta, kad PAASP pa-
slaugas teikiančioms įstai-
goms 2003 metais papildo-
mai bus mokama atsižvel-
giant į lėšų kompensuojamie-
siems vaistams sausio - lap-
kričio mėnesį limito neviršiji-
mą ir į gerus darbo rezultatus. 
Už lėšų kompensuojamie-
siems vaistams limito nevir-
šijimą papildomai mokama 
700 tūkst. litų, už gerus darbo 
rezultatus - likusioji dalis.

Už gerus darbo rezultatus 
bus mokama, jei PAASP pa-
slaugas teikiančios įstaigos 
gydytojai pacientams diag-
nozuoja I ar II stadijos pik-
tybinį naviką, arba,  įtarę to-
kią diagnozę, išduoda pacien-
tui siuntimą tirti, ir, jei išty-
rus, ši diagnozė patvirtinama. 
Apie tokius atvejus PAASP 
paslaugas teikiančios įstai-
gos turi pranešti teritorinei li-
gonių kasai. Už kiekvieną mi-
nėtą atvejį įstaigai bus skiria-
ma 1000 litų.

PAASP paslaugas tei-
kiančioms įstaigoms, nevir-
šijusioms lėšų kompensuo-
jamiesiems vaistams limito, 

bus skiriama balų suma, ati-
tinkanti 100 proc. sumos (ba-
lais), skirtos už lapkričio mė-
nesį suteiktas PAASP paslau-
gas. Jei įstaiga neviršijo limi-
to, tačiau buvo pagrįstų pa-
cientų nusiskundimų, ši tvar-
ka nebus taikoma.

LINA SIMONAITYTĖ
Ryšių su visuomene 
skyriaus vyriausioji
               specialistė

AKTUALI INFORMACIJA
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džiai bendradarbiauja ne tik 
su Europos regiono visuo-
menės sveikatos mokyklo-
mis, bet ir konsultuoja besis-
teigiančias  visuomenės svei-
katos mokyklas Rytų Europos 
ir Azijos šalyse.

JŪRATĖ VAIDELIENĖ 
KMU atstovė spaudai

Vyriausybė siūlo Seimui 
2004 metus paskelbti Vaikų 
sveikatos metais.

Tikimasi, kad 2004-ųjų 
paskelbimas Vaikų sveikatos 
metais atkreips visuomenės 
dėmesį  į vaikų fi zinę ir psi-
chinę sveikatą, skatins ieško-
ti būdų vaikų ligų prevencijai 
ir gydymui. 

Pasaulio sveikatos orga-
nizacijos duomenimis, žmo-
gaus sveikata priklauso nuo 
gyvenimo būdo (50 procen-
tų), nuo aplinkos (20 procen-
tų), paveldimumo (20 procen-
tų) ir tik 10 procentų nuo me-
dicinos pagalbos.

Vaikai jautriau nei kita 
populiacijos dalis reaguoja į 
fi zinę bei psichosocialinę ap-
linką. Kurdama ateitį, visuo-
menė turi mąstyti, kaip už-
auginti sveikus ir darbingus 
piliečius, t.y. užtikrinti svei-
ką gyvenimo pradžią ir toli-
mesnį vystymąsi sveikoje ap-
linkoje. 

Valstybinės visuome-
nės sveikatos priežiūros tar-
nybos prie Sveikatos apsau-
gos ministerijos duomenimis, 
bendrojo lavinimo mokyk-
lų moksleivių sveikatos ro-
dikliai kasmet blogėja. Kas-
met mažėja I sveikatos gru-
pės (sveikiausių) moksleivių. 
1992 m. jų buvo 56,9 proc., 
2000 m. – 46,3 proc. Daugė-

2004-uosius 
siūloma paskelb-
ti Vaikų sveikatos 
metais

ja II sveikatos grupės (rizikos 
grupės) moksleivių (atitinka-
mai 36,9 ir 46,5 proc.).

Vaikų sergamumo struk-
tūroje vyrauja kvėpavimo si-
stemos ligos. Jos sudaro apie 
pusę visų per metus naujai re-
gistruojamų ligų atvejų. Virš-
kinimo sistemos, odos  ir po-
odžio ligos, infekcinės ligos 
bei traumos, apsinuodijimai 
bei kiti i�orinių prie�as-
čių padariniai kartu su-
daro apie trečdalį visų 
per metus registruojamų 
0-15 m. am�iaus vaikų 
susirgimų. Dantų ėduo-
nies pa�eidimų turi 77- 
99 procentai penkiolik-
mečių. 3/4 de�imtmečių 
yra bandę rūkyti, 90 pro-
centų jų yra ragavę alko-
holinių gėrimų. 

Labai ma�as Lietu-
vos vaikų Þ zinis akty-
vumas: 11�15 metų am-
�iaus 55 procentai mer-
gaičių ir 29 procentai ber-
niukų nesportuoja arba 
daro tai ne da�niau, kaip 
kartą per savaitę. 2/3  7�
18 metų am�iaus vaikų ir 
jaunuolių mirčių prie�as-
tys � traumos, apsinuodi-
jimai ir kiti i�orinių prie-
�asčių padariniai. 

Vaikų ir jaunimo svei-
katą sąlygoja jų gyvenimo 
būdas (elgsena), prisitaiky-
mas visuomenėje, fi zinės ap-
linkos veiksniai, teisinga ir 
laiku suteikta informacija, 
sveikatos puoselėjimo ir stip-
rinimo veikla.

Gera sveikata ir savijauta 
– vienos iš  svarbiausių nor-
malios vaiko raidos ir sėk-
mingo mokymosi prielaidų, 
todėl būtina kryptinga įvairių 
žinybų veikla. 

2004 metais sukanka 100 
metų, kai Lietuvoje įkurta 
pirmoji vaikų ligoninė Vytau-
to g. 15, Vilniuje. 2004 me-
tais taip pat bus minimas gar-
bingas 80 metų Vilniaus pe-
diatrų draugijos įkūrimo ju-

biliejus bei 60 metų Vaikų li-
gų katedros įkūrimo Vilniaus 
universitete jubiliejus. 

2004 m. birželio 23-25 
dienomis Budapešte įvyks 4-
oji ministrų konferencija, ku-
rios tema ,,Ateitis mūsų vai-
kams”. Šios konferencijos pa-
grindinis politinis rezultatas - 
Deklaracija ir Vaikų aplinkos 
ir sveikatos veiksmų planas 
Europoje. 

2004 m. vasario mėn. 
Lietuva turi pateikti Jungti-
nių Tautų Vaiko teisių ko-
mitetui periodinę ataskaitą 
dėl JT Vaiko teisių konven-
cijos įgyvendinimo mūsų ša-
lyje. Vaiko teisių konvenci-
jos 24 straipsnis skirtas vai-
ko teisėms į sveikatos apsau-
gą. Parengtoje ataskaitoje iš-
samiai pateiktas šis aspektas. 
Visuomenė taip pat galėtų su-
sipažinti su ataskaita, o svei-
katos priežiūros įstaigos būtų 
paskatintos Vaiko teisių kon-
vencijos nuostatas paskleisti 
pacientams.

2004 metų paskelbimas 
Vaikų sveikatos metais at-
kreips visuomenės dėmesį į 
vaikų ir jaunimo fi zinę bei 
psichinę sveikatą ir bus pa-
skata ieškoti būdų vaikų ligų 
prevencijai, gydymui bei pa-
galbai gerinti.

Ėmus įgyvendinti visuoti-
nę vaikų skiepijimo nuo už-
krečiamųjų ligų politiką, skie-
pijimų apimtys išaugo, o ser-
gamumas šiomis ligomis su-
mažėjo. Per pastaruosius pen-
kis metus Lietuvoje sergamu-
mas kokliušu sumažėjo dau-
giau kaip 4 kartus, epidemi-
niu parotitu (kiaulyte) dau-
giau kaip 8 kartus, raudonuke 
beveik 3 kartus. Šiemet kaip ir 
ankstesniais metais, kai imta 

įgyvendinti Nacionalinė imu-
noprofi laktikos programa, to-
lygiai mažėjo vaikų serga-
mumas tymais, kokliušu, vi-
rusiniu hepatitu B, epidemi-
niu parotitu, raudonuke ir ki-
tomis skiepijimais valdomo-
mis užkrečiamosiomis ligo-
mis, informuoja Užkrečiamų-
jų ligų profi laktikos ir kontro-
lės centras.

Kaip informavo Užkre-
čiamųjų ligų profilaktikos ir 
kontrolės centro direktoriaus  
pavaduotoja,        imunoprofi -
laktinio darbo organizavi-
mo skyriaus viršininkė Neri-
ja Kuprevičienė, šia programa 
siekiama sumažinti vaikų ser-
gamumą, invalidumą ir mirtin-
gumą, juos skiepijant kaip ga-
lima anksčiau ir kuo daugiau 
vaikų. Taip vaikų tarpe nori-
ma sukurti aukšto lygio kolek-
tyvinį imunitetą užkrečiamo-
sioms ligoms. 

Vykdant Nacionalinę imu-
noprofi laktikos programą, pa-
gal Sveikatos apsaugos  mi-
nistro patvirtintą profi laktinių 
skiepijimų kalendorių vaikai 
skiepijami nuo tuberkuliozės, 
virusinio hepatito B, difterijos, 
kokliušo, stabligės, poliomie-
lito, tymų, epideminio paroti-
to, raudonukės. Be to vaikai ir 
suaugusieji, nukentėję nuo pa-
siutusių ar įtartų tuo gyvūnų, 
vakcinuojami nuo pasiutligės, 
o po traumų - nuo stabligės. 

Nacionalinė imunopro-
fi laktikos programa vertina-
ma pagal pasiektas skiepiji-
mų apimtis, kurios parodo, 
kiek vaikų tam tikroje amžiaus 
grupėje  paskiepyta nuo kon-
krečių užkrečiamųjų ligų, bei 
sergamumą tomis užkrečia-
mosiomis ligomis, nuo kurių 
skiepijama.

Pasak N. Kuprevičienės, 
pastaraisiais metais nuo hepa-
tito B ir tuberkuliozės kasmet 
paskiepijama per 99 proc. nau-
jagimių, nuo difterijos, kokliu-
šo, stabligės - beveik 95 proc., 
o nuo poliomielito - apie 97 
proc. vienerių metų kūdikių, 
nuo tymų, epideminio paroti-

Skiepijimų 
apimtys išaugo, 
sergamumas 
sumažėjo



Mus rasite internete: www.zinios.lt       41

to, raudonukės apie 98 proc. 
dvimečių vaikų. 

Per pastaruosius 5 metus 
Lietuvoje registruojamas žy-
miai sumažėjęs sergamumas 
kokliušu. Šiuo metu kokliušu, 
kuriuo iki skiepijimų pradžios 
persirgdavo beveik kiekvienas 
vaikas, kasmet suserga tik ke-
lios dešimtys asmenų. Pavyz-
džiui, 2002 metais Lietuvoje 
registruoti 23 kokliušo atvejai. 
Tai mažiausias, kada nors re-
gistruotas Lietuvoje, sergamu-
mas šia liga. 

Nors Lietuva sertifi kuota 
kaip šalis „laisva“ nuo polio-
mielito viruso, skiepijimai, kol 
pasaulyje dar yra galimybė už-
sikrėsti poliomielito sukėlėju, 
nuo šios ligos tęsiami. Pasku-
tinis susirgimas poliomielitu 
Lietuvoje diagnozuotas 1972 
metais. Taip pat šalyje jau se-
niai nepasitaikė vaikų difteri-
jos ir stabligės atvejų.

Anksčiau, kol nebuvo 
skiepų, tymai Lietuvoje buvo 
viena dažniausių vaikų užkre-
čiamųjų ligų ir mirties priežas-
čių. Pastaraisiais metais serga-
mumas tymais mažėja: 1998 
m. užregistruota 18, 2001 m. 
- 7, per 2003 m. 11 mėn.-1 at-
vejis. 

Skiepijimai nuo raudonu-
kės ir epideminio parotito pra-
dėti palyginti neseniai, todėl 
tik dabar galima stebėti skiepi-
jimų rezultatus - ryškiai mažė-
jantį sergamumą. Jei anksčiau 
kasmet Lietuvoje šiomis už-
krečiamosiomis ligomis per-
sirgdavo tūkstančiai ar net ke-
liolika tūkstančių asmenų, tai 
šiuo metu kasmet diagnozuo-
jama apie 300 susirgimų. 

Naujagimių ir kūdikių 
skiepijimai nuo hepatito B 
Lietuvoje pradėti 1998 metais, 
o nuo 2002 metų pradėti skie-
pyti ir 12 metų paaugliai. N. 
Kuprevičienės nuomone, tik 
sėkmingai įgyvendinant kūdi-
kių, paauglių bei rizikos gru-
pių skiepijimus nuo virusinio 
hepatito B, įmanoma suvaldy-
ti šią pavojingą užkrečiamąją 
ligą. Lietuvoje registruojamas 

mažėjantis sergamumas viru-
siniu hepatitu B, tačiau kasmet 
šia sunkia liga suserga apie 
300 asmenų.

Valstybinės visuomenės 
sveikatos priežiūros tarnybos 
direktoriaus pavaduotojas, ša-
lies vyriausiasis epidemiolo-
gas Vytautas Bakasėnas sa-
ko, kad skiepai – viena efek-
tyviausių profi laktikos prie-
monių nuo užkrečiamųjų li-
gų. Skiepai yra saugūs ir vi-
sada padeda išvengti sunkaus 
susirgimo. Skiepijimo esmę 
sudaro tai, kad vakcinų pagal-
ba sukuriamas imunitetas kon-
krečioms užkrečiamosioms li-
goms. Vakcinos žmogaus or-
ganizme sukelia panašų imu-
ninį atsaką, kaip ir užkrečia-
mųjų ligų sukėlėjai. Pasiskie-
pijus, kaip ir persirgus kon-
krečia užkrečiamąja liga, su-
siformuoja imunitetas, o žmo-
gus nepatiria ligos ir jos kom-
plikacijų. 

Pasaulyje skiepijimų dėka 
pasiekta didžiulių pergalių už-
krečiamųjų ligų kontrolės sri-
tyje. 1980 m. visame pasaulyje 
likviduoti raupai, 2002 m. Eu-
ropa sertifi kuota kaip „laisva 
nuo poliomielito sukėlėjo“ ir 
šiuo metu siekiama likviduo-
ti jį visame pasaulyje. Iki 2010 
metų skiepijimais nuo tymų ir 
raudonukės siekiama perspėti 
tymų viruso plitimą Europoje 
bei užkirsti kelią susirgimams 
įgimtu raudonukės sindromu.

Skiepai pagal Lietuvos 
skiepų kalendorių fi nansuoja-
mi iš valstybės biudžeto. Šie-
met Nacionalinei imunopro-
fi laktikos programai įgyven-
dinti valstybė skyrė 6 mln. 360 
tūkst. Lt. O iš viso nuo 1997 
metų, kai vaikų vakcinacija 
imta fi nansuoti iš valstybės lė-
šų, šiam tikslui skirta 35 mln. 
240 tūkst. Lt.

Vykdant Nacionalinę imu-
noprofi laktikos programą, 
naudojamos tik Pasaulio svei-
katos organizacijos reikalavi-
mus atitinkančios vakcinos.

VIRGINIJUS KIZAS
Vyriausiasis specialistas 

ryšiams su visuomene

AKTUALI INFORMACIJA

Praėjusių metų gruodžio pa-
baigoje išleista gydytojos, rašyto-
jos, fotomenininkės Leonos Kor-
kutienės bibliografi jos rodyklė.

Leidinys atspindi įvairiapu-
sę L.Korkutienės veiklą. Baigu-
si Vilniaus universiteto Medici-
nos fakultetą nuo 1967 m. dirbo 
Vilniaus miesto klinikinėje ligo-
ninėje. 1988 m. išleido eilėraščių 
rinktinę “Etiudai”, 1989 m. - ke-
lionių apybraižą “Sveika, jūra”, 
1991 m. - dramą apie Joną Ba-
sanavičių “Vade mecum”, kurią 
pastatė Vilniaus jaunimo teatras. 
Jos eilės publikuotos medikų po-
ezijos rinkinyje “Skrenda paukštė 
baltaplunksnė” (1991 m.) ir per-
iodiniuose leidiniuose. Fotogra-
fuoti pradėjo studijuodama me-
diciną, yra surengusi keturioli-
ka personalinių parodų Lietuvo-
je ir užsienyje. Fotomenininkė iš-
leido keturis nuotraukų albumus: 
“Kolegos” (1992 m.), “Maestro” 
(1994 m.), “Sanus” (1998 m.), 
“Žvilgsnis” (2000 m.).

Įvadinėje bibliografi jos da-
lyje Lietuvos medicinos biblio-
tekos direktorė Salvinija Kocie-
nė apžvelgia L.Korkutienės gy-
venimo ir kūrybos kelią. Į rodyk-
lę įtraukti gydytojos moksliniai ir 
publicistiniai straipsniai, reporta-
žai, spausdinti “Sveikatos apsau-
goje”, “Lietuvos aide” ir kituose 
žurnaluose bei laikraščiuose, taip 
pat mokslinių konferencijų rin-
kiniuose. Pateikiami profesorių, 
habilituotų daktarų Aldonos Bar-
tusevičienės, Balio Dainio prisi-
minimai. Spausdinama literatū-
ra apie L.Korkutinę. Pabaigoje - 
asmenvardžių rodyklė. Leidinys 
gausiai iliustruotas nuotraukomis 
iš asmeninio L.Korkutienės albu-
mo. Viršelyje panaudotas Eglės 
Narvilienės sukurto Leonos por-
treto eskizas.

Rodyklę išleido Lietuvos me-
dicinos biblioteka. Sudarė Ramu-
tė Stankevičienė.                                                              

JANINA VALANČIŪTĖ 

Leonos Korkutienės 
bibliografijos rodyklė

Naujos knygos

Leonos Korkutienės nuotrauka “Nebijok, mažyli” apkeliavo daugelį šalies ir 
užsienio parodų, buvo publikuota fotomeno albumuose. 

Apdovanota diplomais.
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AAtskriejo žinia ir 
kvietimas iš toli-
mos Australijos 

2003 m. kovo mėn. 26–ba-
landžio 5 dienomis dalyvau-
ti tarptautinėje jubiliejinėje 
Bilingsų ovuliacinio meto-
do penkiasdešimtmečiui pa-
minėti konferencijoje ir šio 
metodo mokymo programo-
je. Prasidėjo susirašinėjimas 
laiškais, lėšų kelionei ieško-
jimas. Pagaliau rėmėjų dė-
ka nusišypsojo laimė dviem 
asociacijos narėms iš Lietu-
vos (edukologijos magistrei 
Birutei Obelenienei iš Kau-
no  ir šio straipsnio autorei) 
išvažiuoti į tolimąjį Mel-
burną.

Iš anksto žinojome, jog 
turėsime konferencijos da-
lyviams iš viso pasaulio pri-
statyti Lietuvoje nuveiktus 
darbus gyvybės išsaugoji-
mo srityje. Po kruopštaus 
pasirengimo konferencijai, 
jausmingų atsisveikinimų 
Vilniaus aerouoste, nakvy-
nės Vienoje ir 22 valandų 
skridimo su trumpu susto-
jimu Kualampure (Malaizi-
ja) kovo 26 dieną pasiekėme 
Melburną. Buvome malo-
niai sutiktos ir apgyvendin-
tos ištaigingame viešbutyje 
“Carlton Crest”.

Ištikimiems “Sveikatos” 
žurnalo skaitytojams Biling-
sų pavardė jau girdėta: 1991 

m. “Sveikatos” žurnalo 2-
ajame numeryje išspausdin-
tas doc. Jurgio Pleskačiaus-
ko straipsnis “Bilingsų me-
todas nėštumui išvengti”. O 
kaip mes susipažinome su 
šiais žymiais žmonėmis – 
Evelin Billings ir John Bil-
lings? Pirmą kartą su jais te-
ko susitikti 1990 metų rug-
sėjo mėnesį, kai Kroatijo-
je (Slovonski Brod mieste) 
dalyvavome konferencijo-
je “Medicinos etika ir šei-
ma”. Drauge vyko ir šio me-
todo mokymas, net trys cik-
lai. Kroatijoje šį kursą iš-
klausė per 120 Lietuvos me-
dikų, dvasininkų, žurnalis-
tų. Keturis kartus per metus 
gaudavome specialų Biling-
sų metodui skirtą žurnalą. 
1992 metais Evelin ir John 
Billings kartu su kitais pa-
saulio medicinos etikos spe-

cialistais dalyvavo Vilniu-
je organizuotame kongrese 
“Už gyvybę ir šeimą”.

Bilingsų ovuliacinis me-
todas yra mokslo pripažin-
tas ir pagrįstas ilgamete pa-
tirtimi ir stebėjimais, papli-
tęs visuose žemės rutulio 
kontinentuose, nes moters 
hormonų veikla ir vaisingu-
mo pažinimo ženklai vieno-
di ir lengvai atpažįstami, ne-
paiso rasės, tautybės, terito-
rijos. Mergaitė ir moteris tu-
ri analizuoti ir pažinti savo 
organizmą, o gyvenanti ly-
tinį gyvenimą supažindin-
ti savo sutuoktinį ir su juo 
kartu apsispręsti, nori vaike-
lio arba nori savo nėštumą 
nukelti. Bilingsų metodas 
– tai savo kūno pažinimas, 
priartėjimas prie vaisingu-
mo stebuklo. Moterį gamta 
juo apdovanojo: suteikė tei-

JANINA IRENA 
TARTILIENĖ

Janina Irena Tartilienė, gydytoja, 
Pasaulio gydytojų federacijos “Už 
žmogaus gyvybę” Lietuvos asocia-
cijos vicepirmininkė. 1966 m. bai-
gė Vilniaus universiteto Medicinos 
fakultetą. Dirbo pediatre įvairiose 
Vilniaus m. gydymo įstaigose. Nuo 
1968 m. iki 1994 metų Sveika-
tos apsaugos ministerijos Motinos 
ir vaiko sveikatos apsaugos valdy-
bos gydytoja-inspektorė, vyriausio-
ji specialistė.
Šiuo metu dirba UAB “Nukas” gy-
dytoja konsultante vaikų mitybos 
klausimais. 
Nemokamas darbo telefonas 
8~800 44 800.

Šviesos spinduliai 
tolimajame kontinente

Atskriejo žinia ir kvie-
timas iš tolimos Austra-
lijos 2003 m. kovo mėn. 
26–balandžio 5 dieno-
mis dalyvauti tarptau-
tinėje jubiliejinėje Bi-
lingsų ovuliacinio meto-
do penkiasdešimtmečiui 
paminėti konferencijoje 
ir šio metodo mokymo 
programoje. Prasidėjo 
susirašinėjimas laiškais, 
lėšų kelionei ieškojimas. 
Pagaliau rėmėjų dėka 
nusišypsojo laimė dvi-
em asociacijos narėms iš 
Lietuvos (edukologijos 
magistrei Birutei Obe-
lenienei iš Kauno  ir šio 
straipsnio autorei) iš-
važiuoti į tolimąjį Mel-
burną.

Ballarat botanikos sodo begonijų paviljone: iš kairės straipsnio autorė 
Janina Irena Tartilienė, kunigas Egidijus Arnašius, Birutė Obelenienė.
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IŠ TOLIMŲ KELIONIŲ SUGRĮŽUS

sę brandinti savo įsčiose gy-
vybę ir padovanoti ją pasau-
liui. Kartu gamta leido pa-
žinti vaisingumo ženklus 
(mėnesinį moteriškų hor-
monų žaismą per visą mėne-
sinį ir menstruacinį ciklą, jų 
išorinę išraišką, kurią mote-
ris jaučia ir mato).

Moterys visais laikais 
norėjo kontroliuoti savo 
vaisingumą. Grupė Mel-
burno gydytojų ir tyrinėto-
jų dirbo ieškodami atsaky-
mo: ar moteris pati gali pa-
žinti  savo vaisingas dienas 
pagal makšties prieangyje 
matomų ir jaučiamų gleivių 
pobūdį. Gleives gamina – 
gimdos kaklelis, tiksliau da-
lis, kuri jungiasi su makšti-

mi. Gleivių išskyrimą kon-
troliuoja lytiniai hormonai. 
Gleivių tipas – sąlyga pa-
stoti. Be jų spermatozoidų 
judėjimas beveik neįmano-
mas, jie greit žūsta rūgščio-
je makšties terpėje. Kai glei-
vės rodo, jog galima pastoti, 
o šito nenorima, reikia atsi-
sakyti lytinės sueities. Jeigu 
sutuoktiniai nori kūdikio, tai 
situacija yra labai palanki.

Šis natūralus šeimos pla-
navimo metodas žinomas 
kaip Bilingso ovuliacinis 
metodas (BOM), jo patiki-
mumas – 97%. Šį metodą 
Australijoje taiko 18% šei-
mų. Moteriai reikia stebė-
ti ciklus, pildyti dienoraš-
tį, daryti kasdienines atžy-

mas. Afrikos gentys ir Aus-
tralijos aborigenai jau labai 
seniai naudojasi šiuo meto-
du, jo išmokomos dar jau-
nos mergaitės.

Metodas pritaikytas šei-
moms, kurios jaučia atsa-
komybę dėl būsimo vaike-
lio, rūpinasi, kad nė vieno 
iš sutuoktinių sveikata ne-
nukentėtų.

Bilingso metodas pri-
taikomas bet kuriuo moters 
lytinio gyvenimo periodu – 
esant reguliariam, neregu-
liariam menstruacijų ciklui, 
paauglystėje, nustojus nau-
doti priešnėštumines table-
tes, maitinant krūtimi, ar-
tėjant menopauzei. Meto-
das – didelė gamtos dova-
na, rodanti, kad mūsų na-
tūralus gyvenimas turi rit-
mus, kuriuos pažinus gali-
ma reguliuoti gyvybės do-
vaną. 1953 metais gydytojas 
John Billings, būdamas pats 
neurologas, net ne ginekolo-
gas, gyvendamas santuoko-
je su gydytoja pediatre Eve-
lin aptiko, kad artėjant gali-
mai ovuliacijai skaidulingas 
gleives gamina gimdos kak-
lelį dengiančios ląstelės. Vy-
riškosios spermos gyvybin-
gumo testas aukščiausias, 
kai gleivės šviesios ir skaid-
rios, o jų  konsistencija pa-
naši į kiaušinio baltymą. Tą 
pastebėjo 1868 m. Simsas, 
o 1913 m. patvirtino Huh-
neris. 1933 metais prancū-
zai atliko laparatomiją ir 
ovuliaciją susiejo su vaisin-
go tipo gleivėmis bei mak-
simaliu hormonų estroge-
nų kiekiu. 

Milijonai šeimų dauge-
lyje pasaulio šalių pasirinko 
Bilingsų ovuliacinį metodą 
kaip priemonę nėštumams 
planuoti. Natūralus šeimos 

planavimas turi tai, ko ne-
gali duoti jokia hormonų pi-
liulė ar moderni gimdos spi-
ralė, kuri veikia abortyviai. 
1992 m. į lietuvių kalbą bu-
vo išversta Evelin Billings, 
Anna Westmore knyga “Bil-
lingso metodas nėštumų re-
guliavimas be vaistų ir kitų 
apsaugos priemonių”. Be to, 
UAB “Šeima” 1991 metais 
išleido knygelę “Slėpinin-
gas gyvybės ratas”. Pirmo-
ji mūsų minėta knyga bu-
vo patobulinta ir 2003 m. 
išleista (autorė ją atsivežė 
iš konferencijos, ji parašyta 
anglų kalba).

Konferencija prasidėjo 
šventomis Mišiomis šven-
to Patriko katedroje, kurias 
kancelebravo vyskupas iš 
Ganos.

Ponus John Billings ir 
Evelin Billings sveikino šei-
mos nariai, proanūkiai, kon-
ferencijos atstovai.

Paskaitos vyko Melbur-
no universiteto Senųjų me-
nų fakultete. Darbas buvo 
organizuotas labai kruopš-
čiai, paskaitų pradžios ir 
pabaigos laikas apskaičiuo-
tas minučių tikslumu. Audi-
toriją sudarė įvairių profe-
sijų, amžiaus, išsilavinimo 
žmonės – gydytojai, moky-
tojai, kunigai, vienuolės, pa-
sauliečiai iš visų žemės pla-
netos kontinentų. Gausiau-
sios delegacijos buvo iš Ki-
nijos, Malaizijos, Australi-
jos, Afrikos. Iš Europos da-
lyvių buvo negausiai, tik po 
1-2 žmones iš šalies. Antai 
iš Rusijos, Italijos, Slovaki-
jos, Čekijos, Kroatijos tebu-
vo po vieną delegatą, mūsų 
kaimynei Lenkijai atstova-
vo prof. Vinkleris su žmona 
Malgožata. 

Europoje yra labai papli-
Apie 50 km nuo Melburno apylinkėse natūraliai gamtoje 

gyvenančios kengūros.

SEVEREIGN HILL aukso kasyklose demonstruojamas 
aukso lydymo procesas.
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tęs natūralus simptotermi-
nis šeimos planavimo meto-
das, jo mokymo lyderė yra 
Lenkija. Bilingsų metodas 
yra minėto metodo sudėti-
nė dalis.

Pranešimuose gvildenta 
nevaisingumo problemos, 
kontraceptinių priemonių 
žala, policistinės ovuliaci-
jos sindromas, kurį turi apie 
10% reprodukcinio amžiaus 
moterų, t.y. apie 10 milijonų 
moterų (tai bendra endokri-
nologinė liga). Be to, mok-
sliškai nustatyta, kad Bi-
lingso metodas gali padė-
ti išaiškinti gimdos kaklelio 
vėžį, nes naudojant kontra-
ceptines priemones sendina-
mas gimdos kaklelis, o gim-
dymai jį atjaunina.

Mums buvo džiugu, 
kad konferencijos uždary-
mo metu ekrane tarp kitų 
36 valstybių vėliavų pasi-
rodė ir Lietuvos vėliava. Ju-
biliejinė žvakė, išpuošta gė-
lėmis ir “50” rodė, jog per 
pusę amžiaus nuveiktas di-
džiulis darbas. Bilingsų me-
todas ne tik paplito po visą 
pasaulį; jis išaukštino mo-
terį, motiną, šeimos šventu-
mą, išugdė gyvybės suprati-
mą kaip Dievo duotą dova-
ną. Su pavydu džiaugėmės, 

kad Australijoje šeimos gau-
sios, o lektoriai, kurie skai-
tė mums paskaitas, turėjo po 
4-9 vaikus!

Visi dalyviai, išklausę 3 
dienų Bilingsų ovuliacinio 
metodo mokymo progra-
mą, buvo padalinti į grupes. 
Mūsų grupėje buvo ir medi-
kų, ir kunigų. Programą ve-
dė Marie Marchell ir dvi jos 
pagalbininkės, kurios mie-
lai pagelbėdavo, jei ką nors 
norėdavai pasiaiškinti. Mes 
apsipratome, kad itin uolūs 
mokiniai buvo dvasininkai. 
Jie, dirbdami šeimose ir tarp 
jaunimo, padės neišklysti iš 
tiesaus kelio.

Australijoje gyvena 20 
milijonų žmonių, daugiau-
sia vandenyno pakrantėse. Iš 
lėktuvo stebint žemė atrodo 
lyg gražiai nugludintas mar-
muro paviršius su baltais, 
raudonais plotais. Australi-
joje nedaug ežerų, upių, kal-
nų, auga 100 rūšių eukaliptų 
giraitės. 6 mėn. būna saus-
ra ir 6 mėn. – lietus. Mie-
lų Australijos lietuvių glo-
bojami sugebėjome, nors ir 
labai nebuvo laiko, pamatyti 
natūraliomis sąlygomis gy-
venančias kengūras, išgirs-
ti kukaburų giesmę, žavėtis 
Australijos čiabuvių suve-

nyrais, tvarkingai parduoda-
mais turguje (aišku, nusipir-
kome ir bumerangą), aplan-
kyti XIX amž. aukso kasyk-
las, muziejų, pamatyti, kaip 
lydomas ir plaunamas auk-
sas, pasivažinėti šimtme-
čio senumo karieta, išklau-
syti klebono ir policinin-
ko, dėvinčio senovine ap-
ranga, pamokymus. Grožė-
jomės mezginiuota ir krak-
moluota XIX amžiaus mo-
terų apranga, mokyklos kla-
se, alaus baru, teatru, vaisti-
ne, suvenyrų kiosku, maso-
nų lože. O įspūdingiausia, 
kad nusileidome į 300 m gi-
lumo požemius ir pamatėme 
sunkų aukso kasimo iš labai 
kietos uolienos procesą. Da-
bar tais požemiais ir šachto-
mis kursuojantis traukinu-
kas vežioja nebe aukso uo-
lienas, o turistus.

Ballarat miestelyje ma-
loniai pasivaikščiojome po 
botanikos sodą, matėme 
galingą išlenktomis šako-
mis sekvoją, vaikščiojome 
25 Australijos premjerų ba-
reljefų alėja, žavėjomės gė-
lių paviljone tūkstantiniu 
margaspalvių begonijų fes-
tivaliu, milžiniškais papar-
čiais, ežere plaukiojusiomis 
antimis ir juodomis gulbė-

mis (Australijoje nėra bal-
tų gulbių).

Kiekvieną vakarą mus  
iš viešbučio paimdavo ku-
nigas Egidijus Arnašius, ku-
ris supažindino mus su mie-
lais Australijos lietuviais p. 
Zumeriene, p. A.Butkus, p. 
P.Kviecinskiu. Jų rūpesčiu 
mes ir pamatėme 100 km. 
nutolusias nuo Melburno 
apylinkes, aukso kasyklas, 
kengūras... Labai jiems vi-
siems esame dėkingos. Be 
to, norime padėkoti mie-
liems australiečiams Evelin 
ir John Billings, Joan Cle-
ments, Marie Marchell, Ma-
rian Corkill, kurie organiza-
vo mūsų viešnagę Melburne 
ir mus išlaikė.

Susibičiuliavome su 
naujais draugais iš Čika-
gos, Kanados, Ganos, Ni-
gerijos, Pietų Afrikos, Ma-
laizijos, Slovakijos, Kroati-
jos, Čekijos.

... Tėvynė pasitiko su 
liūdna statistika apie retė-
jančias šeimas, senstančią 
tautą, mažėjantį gimstamu-
mą.

Ar tuo civilizacijos keliu 
pasukome?  �

Prie biologijos daktarės Aldonos Butkus namų.

Gydytojų grupė su J.Billings ir E.Billings pasibaigus BOM mokymo kursams ir 
įteikus Melburno universiteto sertifikatus.
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2003 m. gruodžio 13 d. 
konferencija įvyko Vil-
niaus miesto Rotušėje. 
Ją surengė Lietuvos šei-
mos centras, Vilniaus 
arkivyskupijos šeimos 
centras, Pasaulinės gy-
dytojų federacijos “Už 
žmogaus gyvybę” Lie-
tuvos asociacija, Leidy-
bos ir informacijos cen-
tras “Už gyvybę”, Lie-
tuvos teisininkų sąjun-
ga “Už šeimą ir gyvy-
bę” ir Lietuvos katali-
kų mokslų akademijos 
Medicinos skyrius. Pra-
nešimus skaitė Josephi-
ne Quintavalle, Repro-
dukcinės etikos konsul-
tavimo agentūros vado-
vė (Didžioji Britanija), 
Alexandre Havard, tei-
sininkas, Europos mo-
kymo centro Helsinky-
je direktorius (Suomi-
ja), Gintautas Vaitoš-
ka, gydytojas psichote-
rapeutas, Tarptautinio 
šeimos ir vedybų studi-
jų instituto profesorius, 
teol. lic. (Austrija), Vir-
gilijus Rudzinskas, gy-
dytojas akušeris-gine-
kologas, Lietuvos bioe-
tikos komiteto narys 
(Lietuva), Danielius Se-
rapinas, šeimos gydyto-
jas (Lietuva).
Konferencijos daly-
viai ir svečiai svarstė 
“Lietuvos Respublikos 
Dirbtinio apvaisinimo 

įstatymo” projektą.
Spausdiname vieną šios 
konferencijos praneši-
mą.

KAI KURIE LIETUVOS 

RESPUBLIKOS DIRB-

TINIO APVAISINIMO 

ĮSTATYMO PROJEKTO 

ASPEKTAI

ALEXANDRE HAVARD 
(Suomija)

Lietuvos Respublikos 
Dirbtinio apvaisinimo įsta-
tymo projektas niekada ne-
taps įstatymu tikrąja to žo-
džio prasme, nes jo pobūdis 
grynai ideologinis, o ne ra-
cionaliai mokslinis.

Straipsnyje 1.2 skaito-
me: “Visi klausimai, su-
siję su moters dirbtiniu 

apvaisinimu, privalo būti 
sprendžiami teikiant priori-
tetą būsimojo vaiko intere-
sams, tačiau visus sprendi-
mus, susijusius su dirbti-
niu apvaisinimu, gali pri-
imti tik pati dirbtinai ap-
vaisinama moteris, išsky-
rus šiame įstatyme numaty-
tas išimtis”.

Taigi, anot įstatymo 
projekto, svarstant dirbti-
nio apvaisinimo klausimus 
visų pirma reikia atsižvelgti 
į vaiko interesus. Tačiau kai 
į tai žiūrime iš mokslo pozi-
cijų, mums paaiškėja, kad 
vaiko interesai – fi ziniai 
ir psichiniai – pirmiausiai 

Tarptautinė mokslinė konferencija

“Medicininiai, teisiniai ir etiniai 
dirbtinio apvaisinimo mėgintuvėlyje 
aspektai”

Konferencija Vilniaus Rotušėje.

ALEXANDRE HAVARD gimė 
1960 m. Prancūzijoje. Paryžiu-
je baigė teisę, keliolika metų dir-
bo teisininku Strasbūre. A.Hava-
rd šiuo metu dirba Helsinkyje tei-
sininku, vadovauja Europos mo-
kymo centrui. Spausdinamas 
straipsnis yra šio teisininko pra-
nešimas, skaitytas tarptautinėje 
mokslinėje konferencijoje “Me-
dicininiai, teisiniai ir etiniai dirbti-
nio apvaisinimo mėgintuvėlyje as-
pektai”, įvykusioje 2003 m. gruo-
džio 13 d. Vilniaus Rotušėje.
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glūdi tame, kad jis turėtų 
būti pradėtas ne mėgintuvė-
lyje, o motinos įsčiose.

Minėti vaiko interesus 
pačioje dokumento pra-
džioje reiškia manipuliuo-
ti visuomenės nuomone. 
“Vaiko interesai” – tai gry-
nai demagogiška formulė, 
kuri, beje, primena SSSR 
Konstitucijos preambulę, 
fantasmagoriškai gynusią 
“tikrąją darbo masių de-
mokratiją”.

Projekte sakoma, kad 
visų pirma atsižvelgiama į 
būsimojo vaiko interesus, 
tačiau spręsti turi pati dirb-
tinai apvaisinama moteris. 
Reiškia, vaikas turi “inte-
resus”, o motina – “teises”. 
Jaučiame, kad čia kažkokia 
neteisybė.

Tačiau teisininkui svar-
bu kas kita – svarbu tai, kad 
praktikoje “interesai” nieko 
nereiškia ten, kur yra “tei-
sės”. Juristui formulė “vi-
sų pirma būtina atsižvelg-
ti į vaiko interesus” – tai 
įstatymo leidėjo pajuoka-
vimas.

Tame pačiame straips-
nyje parašyta, kad visais 
atvejais sprendžia pati ap-
vaisinamoji moteris, išsky-
rus šiame įstatyme numaty-
tas išimtis. Įstatymas nusta-
to ribas, už kurių būsimo-
ji motina nėra laisva veik-
ti. Tačiau kaip tik čia, bū-
tent čia prasideda gydyto-
jų valdžia, dirbtinio apvai-
sinimo komiteto narių ar 
Sveikatos apsaugos minis-
terijos tarnautojų valdžia.

Šalių, kuriose įstaty-
mai, kaip ir čia svarstomas 
projektas, plačiai leidžia 
dirbtinį apvaisinimą, pa-
tirtis rodo, kad sunkiausi 
įstatymų pažeidimai lieka 
nenubausti. Ispanijoje gy-
dytojai juokiasi iš įstaty-
mo, o valstybinės dirbti-

nio apvaisinimo komisi-
jos nariai paprasčiausiai 
atsisako traukti savo ko-
legas baudžiamojon atsako-
mybėn.

Daugelyje šalių vals-
tybės tarnautojai, spręs-
dami dirbtinio apvaisini-
mo klausimus, vadovauja-
si direktyvomis, kurios pi-
liečiams visiškai nežino-
mos. Taip kuriama gydy-
tojų ir valstybės tarnau-
tojų “praktika”, kur įsta-
tymo niekas nebeprisime-
na. Pavyzdžiui, Vokietijoje 
nuo pradėjimo akimirkos 
įstatymas saugo vaiką, ta-
čiau šalyje įstatymas nebau-
džiamai laužomas. Rezulta-
tas – visiška savivalė.

Atrodo, Didžiojoje Bri-
tanijoje Valstybės komitetas 
buvo paklaustas apie ekspe-
rimentus įsodinant žmogaus 
embrioną į gyvulio gim-
dą tikslu tirti imunologines 
reakcijas. Čia verta prisimin-
ti Čestertono žodžius: “Be-
protis – ne tas, kuris prara-
do protą, o tas, kuris prarado 
viską, išskyrus protą”...

Lietuviškojo įstatymo 
projekte nėra baudžiamųjų 
potvarkių. Ispanijoje ir dau-
gelyje kitų šalių jie bent jau 
yra. Kitas reikalas, kad prak-
tikoje jie netaikomi. Tai, kad 
Lietuvos įstatymo projekte 
nėra baudžiamųjų potvar-
kių, dar kartą parodo ideo-
loginį, bet ne juridinį šio do-
kumento pobūdį.

Trečiojo straipsnio pir-
mame paragrafe skaitome: 
“Moters dirbtinis apvaisi-
nimas – tai gydymo meto-
dai...”. Apie dirbtinį apvai-
sinimą kaip “gydymo me-
todą” kalbama taip pat 5.1 
straipsnyje ir Aiškinamaja-
me rašte. Faktiškai šiuo at-
veju “gydyti” reiškia kore-
guoti natūralius procesus ir 
padėti jiems, o ne pakeisti 

juos dirbtiniais procesais.
Vartoti žodį “gydymas” 

tokiame kontekste – melas, 
nes dirbtinis apvaisinimas 
nieko negydo. Tačiau žodis 
“gydyti” gražus, gailestin-
gas... Kalbėti apie “gydymą” 
– reiškia manipuliuoti visuo-
menės nuomone ne mažiau 
negu kalbant apie “vaiko in-
teresus”.

Projekto autoriams žodis 
“gydymas” svarbus ne tik 
tam, kad padarytų psicholo-
ginį poveikį piliečiams, bet 
ir požiūriu socialinės para-
mos, kurią valstybė gali su-
teikti moterims, norinčioms 
pagimdyti vaiką dirbtinio 
apvaisinimo keliu.

Suprantama, kad valsty-
bė padeda ligoniams, o ne 
sveikiems piliečiams. Pro-
jekto autoriams svarbu pa-
brėžti idėją, kad nevaisin-
gi žmonės nesveiki. Tačiau 
galiausiai mokesčių mokė-
tojų pinigai bus eikvojami ne 
tikriems ligoniams gydyti, o 
dirbtiniam apvaisinimui. O 
aš nesu tikras, kad Lietuvos 
piliečiai su tuo sutiks.

Straipsnyje 3.2 skaitome: 
“Embrionas – tai anksty-
va žmogaus organizmo vys-
tymosi stadija nuo apvaisi-
nimo iki 8 moters nėštumo 
savaitės”. Susidaro įspūdis, 
kad po 8-os nėštumo savai-
tės embrionas tampa kažkuo 
kitu. Straipsnyje 8.1 parašy-
ta: “Embrionai in vitro gali 
būti auginami ne ilgiau kaip 
14 dienų po apvaisinimo”. 
Čia sudaroma kitokia nuo-
monė, būtent – kad praė-
jus 2 savaitėms po apvaisi-
nimo embrionas įgauna nau-
ją privalumą, ir dabar jau ne-
mandagu auginti jį mėgintu-
vėlyje.

Skaičiai – 8 savaitės, 2 
savaitės – negali netrikdy-
ti juristų; juk įstatymas, kad 
taptų teise, būtinai grindžia-

mas moksliniais duomeni-
mis. Teisės negalima staty-
ti ant tokio pagrindo kaip 
atsitiktiniai skaičiai, kurie 
mokslo požiūriu nieko ne-
reiškia, ypač – kai kalbama 
apie žmogų ir jo fi zinį vien-
tisumą.

Teisė būtinai kreipiasi į 
mokslą, o šiuolaikinė geneti-
ka sako, kad 2, 3, 4, 8, 10, 20 
savaičių mūsų kontekste ge-
netikai absoliučiai nieko ne-
reiškia: juk žmogaus gyvy-
bėje nuo jos pradėjimo mo-
mento nevyksta jokių esmi-
nių pokyčių. Garsus prancū-
zų genetikas, profesorius Že-
romas Leženas, kuris prieš 40 
metų atrado Dauno sindromo 
priežastį, kalbėdamas Pran-
cūzijos Moralės ir politikos 
mokslų akademijoje 1973 
m. spalio 1 d., sakė: “Žmo-
giškosios būtybės gyveni-
mas prasideda jos pradėjimo 
momentu. Nuo to momento 
ji tobula ir unikali”. Kalbė-
damas Helsinkyje 1991 m. 
balandžio 21 d., jis pridė-
jo: “Žmogus nebūtų žmo-
gumi, jei jis pradėjimo mo-
mentu jau nebūtų žmogu-
mi. Jis tiesiog nepriklau-
sytų mūsų giminei. Jei įsta-
tymas tiek melagingas, kad 
ryžtasi teigti, neva pačioje 
pradžioje žmogiška būtybė 
nėra žmogiška, tuomet jis iš 
viso nėra įstatymas. Tai ga-
lima pavadinti manipulia-
vimu visuomenės nuomo-
ne, parlamento kapituliaci-
ja, vyraujančios ideologi-
jos poveikio išdava, bet jo-
kiu būdu ne tiesos teigimu. 
Jūs neprivalote pripažin-
ti mokslo. Galite pasakyti: 
labiau norime būti neišsi-
mokslinę, atsisakome naujų 
atradimų. Tai pozicija. Pa-
sakyčiau: tai politiškai ko-
rektiška pozicija daugely-
je šalių. Tačiau toks požiū-
ris yra priešiškas mokslui, o 
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mokslas nepakenčia obsku-
rantizmo”.

Europos Tarybos Par-
lamento Asamblėjos 1046 
rekomendacijoje (1986 
m.) teigiama, kad žmo-
gaus gyvybė nuo kiaušia-
ląstės apvaisinimo vystosi 
taip, kad šio raidos proce-
so nevalia dalyti dalimis, 
ir embrioną reikia apsau-
goti nuo pirmojo momen-
to. 1100 rekomendacijo-
je (1989 m.) taip pat nuo 
pradėjimo momento pripa-
žįstamas žmogiškosios bū-
tybės genetinis ir biologinis 
tapatumas.

Žmogus yra žmogus nuo 
pat pradėjimo momento, o 
ne praėjus 2 savaitėms po 
pastojimo, kaip netiesio-
giai teigiama Didžiosios 
Britanijos ir Ispanijos įsta-
tymuose, kurie neapsaugo 
embriono šiuo 2 savaičių 
laikotarpiu. Tai ne mūsų 
nuomonė ar kažkieno po-
žiūris, tai – faktas, pagrįs-
tas mokslo atradimais, pa-
darytais daugiau nei prieš 
30 metų. Ir tylėti apie tai 
mums nevalia: pats ma-
žiausias žmogaus embrio-
nas savo privalumais ne-
nusileidžia Lietuvos prem-
jerui ar Anglijos karalie-
nei. Mokslo požiūriu, sau-
goti in vitro žmogaus em-
brioną ar Lietuvos Respub-
likos prezidentą –lygiai tas 
pat. Štai kodėl neturi racio-
nalaus pagrindo straipsniai 
3.2 ir 8.1, pagrįsti laipsniš-
ku žmogiškosios būtybės 
vystymusi.

Štai kodėl neturi racio-
nalaus pagrindo straipsnis 
5.5 apie vadinamąjį embrio-
nų “perteklių”, kuris netie-
siogiai leidžia sąmoningą 
žmogiškos būtybės sunaiki-
nimą, jos užšaldymą arba 
panaudojimą mokslo tik-

slams, tuo sumenkindamas 
žmogaus gyvybę iki “biolo-
ginės medžiagos” turinio.

Štai kodėl be galo ciniš-
kai skamba sąvoka “Em-
brionų apsauga” (straipsnis 
8). Štai kodėl Aiškinamaja-
me rašte teisingai pažymi-
ma, kad atsižvelgta tik į Eu-
ropos specialistų “nuomo-
nę”: juk į Europos specia-
listų mokslinius įrodymus 
kaip tik neatsižvelgta.

Kartoju, kalbame ne 
apie įstatymo projektą, o 
apie ideologinį pareiški-
mą. Juristui tai akivaizdu. 
Pasakysiu dar daugiau: toks 
teisės pažeminimas yra at-
grasus ir labai pavojingas. 
Įstatymo leidėjo amoralu-
mas – didžiausias stimu-
las amoraliam piliečiui. Pi-
liečiai vis mažiau pasiti-
ki teise, jos būtinumas pa-
lengva dingsta, jos pedago-
ginė funkcija miršta. O jei-
gu nebus pasitikėjimo tei-
se, nebus ir teisinės visuo-
menės. Bus karas visų prieš 
visus. Tai matome visur – 
politikoje, versle, pačioje 
visuomenėje.

Straipsnyje 5.3 parašy-
ta: “dirbtinis apvaisinimas 
gali būti atliekamas tik kai 
moteris, jos sutuoktinis ar 
sugyventinis yra nevaisin-
gi”. Norvegijoje dirbtinis 
apvaisinimas leidžiamas 
tik teisėtoje santuokoje. Ir 
tai geriau, nes lietuviška-
sis įstatymo projektas ati-
ma vaikui teisę gimti stabi-
lioje šeimoje.

Projektas neatmeta ho-
moseksualinės partnerys-
tės, kuri tikriausiai bus grei-
tai pripažinta Lietuvoje, 
kaip jau yra daugelyje Eu-
ropos šalių. Todėl visai gali 
būti, kad Lietuvoje atsitiks 
taip, kaip Ispanijoje ir Esti-
joje, kur už 2333 eurus ga-

minami vaikai suomėms–
lesbietėms. Galima pa-
prieštarauti, kad Lietuvos 
įstatymas skirtas nevaisin-
giems (žr. Str. 5.1), o ne les-
bietėms, kurios nėra nevai-
singos. Tačiau reikalas tas, 
kad žodį “nevaisingumas” 
gudrus teisėjas gali aiškin-
ti plačiau: pavyzdžiui, pa-
sakyti, kad nors pačios les-
bietės nėra nevaisingos, jų 
sąjunga pasmerkta būti ne-
vaisinga.

Straipsnyje 8.2 parašy-
ta: “Biomedicininiai tyri-
mai su embrionais gali būti 
atliekami tik Biomedicini-
nių tyrimų etikos įstatymo 
nustatytais atvejais ir tvar-
ka”. Tokiose šalyse, kaip 
Vokietija, Norvegija, Dani-
ja ir Portugalija, įstatymas 
juridiškai apsaugo žmo-
gaus embrioną nuo pastoji-
mo pradžios, nes tyrimai su 
embrionais jose draudžia-
mi. Neaišku, kodėl Lietu-
vos įstatymo projekte nė-
ra visiško ir aiškaus tokių 
tyrimų draudimo. Juk žmo-
gaus vertė didesnė už mok-
slo ir didesnė už mokslinin-
kų ambicijų vertę.

9.5 straipsnis teigia, jog 
“embrionai ir lytinės ląs-
telės negali būti pilietinių 
sandorių objektas”. Įsta-
tymo projektas tai drau-
džia, tačiau niekaip neap-
saugo embrionų. Lietuva 
nėra turtingiausia Europos 
šalis, todėl čia embrionai 
kainuos mažiau negu dau-
gelyje Europos šalių...

Straipsnyje 15.4 skaito-
me: “Dirbtinio apvaisini-
mo būdu gimę vaikai, su-
laukę pilnametystės, turi 
teisę žinoti, jog jie buvo 
pradėti tokiu būdu”. Jei-
gu projekto autoriai sutei-
kia vaikams “teisę” žino-
ti apie jų dirbtinį pradėji-

mą, reiškia, jie pripažįsta, 
kad dirbtinis apvaisinimas 
– toks dalykas, kurį gali-
ma nutylėti, t. y. kurio ga-
lima gėdytis.

Mano nuomone, šis 
straipsnis atskleidžia vi-
są dirbtinio apvaisinimo 
veidmainiškumą. Įvaikini-
mo atvejais tokių juridi-
nių potvarkių nėra. Jie tie-
siog nereikalingi. Europo-
je slaptas įvaikinimas ne-
praktikuojamas, o įvaiki-
nimas nelaikomas kažkuo 
gėdingu – atvirkščiai – juo 
didžiuojamasi.

Nors vaikai, savaime 
aišku, turi teisę žinoti, kaip 
jie buvo pradėti, galima ne-
sunkiai įsivaizduoti tas 
psichologines problemas, 
kurios gali kilti “atsklei-
dus paslaptį”, ypač hetero-
loginio dirbtinio apvaisini-
mo atvejais. Juk gimstan-
tis vaikas turės biologinę 
tapatybę, kuri nesutaps su 
jo socialine tapatybe. San-
tykiai su tėvais gali suges-
ti vaikui sužinojus, kad jis 
buvo pradėtas mėgintuvė-
lyje, kad vienas iš tėvų jam 
svetimas, ir kad donoras-tė-
vas liks nežinomas.

Didžiausia mūsų laikme-
čio problema – žmogaus pri-
gimties įstatymų neigimas. 
Naujasis žmogus stengia-
si nugalėti savo prigimtį, 
“permainyti” save. Taip 
šių beprotiškų ir despera-
tiškų pastangų teisė pra-
randa savo racionalų pa-
grindą ir tampa viso la-
bo vyraujančios ideologi-
jos įrankiu. Žmogaus tei-
sės šiandien aiškinamos 
iš individualizmo pozici-
jų. Sovietų Sąjungoje jos 
buvo aiškinamos iš socia-
lizmo pozicijų. Atėjo me-
tas atsisakyti ideologijų ir 
aiškinti žmogaus teises iš 
pačios žmogaus prigimties 
pozicijų.  �
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MEDIKŲ KŪRYBA

Skyrelį tvarko
doc. med. dr. 
ALGIMANTAS
JASULAITIS

Vartau pageltusius dienorað-
èio lapus ir netikiu, kad kalbuosi 
su þmogumi, kurio jau nebëra 13 
metø – medikë Salomëja Tamulio-
nytë mirë 1991 01 07.

Þmogiðkas likimas trapus, 
trumpalaikis, taèiau nepakartoja-
mas ir vienintelis. 

Bûtis balta –
apakinantis sniegas,
iðtirpstantis,
iðnykstantis vanduo.
Mirtis bespalvë –
taiklus prisilietimas
netekties.
Kokios spalvos,
koks tu,
gyvenime – 
skirtoji laime?

Neþinau, ar daug tokiø dienø 
buvo dailininkës gyvenime, taèiau 
neabejodamas galiu pasakyti, 
kad gyvenimà ji mylëjo karðtai, 
aistringai, pakiliai, kaip mylëjo ir 
Lietuvà.

Tai ne tuðèiaþodþiavimas, ne 
poza – kiekviena eilutë dienorað-
tyje, raðytame tremtyje, alsuoja 
tëvynës meile, iðtikimybe jai ir jos 
idealams.

Nejuèiomis palyginu jos 
– jaunos mergiûkðtës ásitikinimus 
su mûsø dabartiniu pompastiðku 
deklaravimu ir man pasidaro tru-
putëlá nejauku...

Ji nesigëdijo savo patriotizmo, 
o mes, deja, to vengiame. Yra kaip 
yra.

Laisvës atëmimo vietose ir 
Karelijos ATSR lageriuose Salo-
mëja iðbuvo nuo 1946 12 30 iki 
1953 10 04.

MVD kariuomenës karo tri-
bunolo (Panevëþio m.) 1947 04 
22 nuosprendþiu buvo kaltinama 
partizanø rëmimu ir nuteista pa-
gal RSFSR BK 17-58 – 1 “a” str. 
Pataisos darbø lagerio 8-iems 
metams, teisiø suvarþymu trims 
metams.

Apie tai galima bûtø paraðyti 
romanà, bet ðiandieninis mûsø 
tikslas kitas – pristatyti þurnalo 
skaitytojams tautodailininkës 
Salomëjos Tamulionytës kûrybà, 
kuri savotiðka, originali, kaip ir 
pati kûrëja, turëjusi dieviðkà do-
vanà – bûti laisva visur ir visada...

Tai atsispindi jos paveiksluose, 
kuriuose daug erdvës, spalvø ir tik 
jai vienai bûdingø “salomëjiðkø” 
potëpiø keturis spausdiname.

Ji mokëjo gyventi teigdama, 
kad pats þmogiðkiausias gyveni-
mas – bohemiðkas, todël nenuo-
stabu, kad jos artimø draugø rate 
buvo daug meno þmoniø – daili-
ninkø, aktoriø, poetø... Savo gy-
venimà ir brangiausias akimirkas 
mokëjo tausoti, vertinti ir saugoti 
ðirdyje kaip relikvijà...

Paskutiniaisiais metais daug 
tapë, daug dirbo kartu auklëdama 
ir savo didþiàjà meilæ – anûkæ. 
Daþnai dalyvavo parodose, ku-
riose jos darbai nelikdavo nepa-
stebëti...

Ruoðdamas ðá pristatymà, 
lankiausi dailininkës artimøjø 
Navickø ðeimoje pas dukrà kino 
reþisieræ Palmyrà ir þentà kino 
operatoriø Remigijø, beje, su-
kûrusá retrospektyviná videofilmà 
apie ádomià “Senøjø Zujûnø ne-
nuoramà”, garbinusià èigoniðkà 
gyvenimà – Salomëjà Tamuliony-
tæ, kuri iki ðiol gyvena mûsø – jai 
artimø þmoniø atmintyje.

ALGIMANTAS 
JASULAITIS

“Að dël tavæs pasiekèiau dangø”

Salomėja Tamulionytė


