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GYDYTOJŲ

Nei darželiai, nei mokyklos, 
nei jokio kitos ugdymo įstai-
gos nuo praėjusių metų rug-
sėjo 1-osios nebegali reikalau-
ti 094/a formos medicininių 
pažymų, kuriomis anksčiau 
buvo pateisinamas vaiko neat-
vykimas. Šie Sveikatos apsaugos 
ministerijos (SAM) inicijuoti poky-
čiai, kurių medikų bendruomenė 
laukė ne vieną dešimtmetį, kaip 

ATSISAKĖM PERTEKLINIŲ PAŽYMŲ

IS „Sveidra“ duomenys apie 2018 m. 9-12 mėn. ir 2019 m. 9-12 mėn. vaikų  
(3-17 m. amžiaus) apsilankymų pas šeimos gydytoją ir vaikų ligų gydytoją skaičių

Paslaugos 
pavadinimas Amžius

2018 m. 9-12 mėn. 2019 m. 9-12 mėn.

Apsilankymų 
skaičius

Iš jų: dėl profilaktinio 
tikrinimo, kai nurodytas 
apsilankymo priežasties 

kodas „Pr“

Apsilankymų 
skaičius

Iš jų: dėl profilaktinio 
tikrinimo, kai nurodytas 
apsilankymo priežasties 

kodas „Pr“

Šeimos gydytojo 3-17 m. 429.282 60.168 352.244 70.006

Vaikų ligų gydytojo 3-17 m. 295.325 42.899 229.032 51.104

Iš viso 724.607 103.067 581.276 121.110

Apsilankymų (be profilaktinių) skaičius

Paslaugos 
pavadinimas Amžius 2018 m. 9-12 mėn. 2019 m. 9-12 mėn. Pokytis skaičiais Pokytis procentais

Šeimos gydytojo 3-17 m. 369.114 282.238 86.876 30,78%

Vaikų ligų gydytojo 3-17 m. 252.426 177.928 74.498 41,87%

Iš viso 621.540 460.166 161.374 35,07%

rodo naujausi duomenys, svariai – 
daugiau nei 30 proc. – sumažino 
apsilankymų pas šeimos ir vaikų 
ligų gydytojų skaičių. Tai reiškia, 
kad medikai dabar gali daugiau 
dėmesio skirti pacientų proble-
moms, o ne popierizmui.

A n o t  m i n i s t ro  Au re l i j a u s 
Verygos, perteklinės, tiesiogiai su 
sveikatos priežiūra nesusijusios 
funkcijos ilgino eiles pas gydyto-

jus. Juk net rimtai sergantys paci-
entai buvo priversti ilgiau laukti 
gydytojų konsultacijų, siuntimų 
tyrimams, gydymo paskyrimo. 
Ypač tai aktualu per užkrečia-
mųjų sezoninių ligų protrūkius. 
Maža to, tėvai, turintys gauti šias 
pažymas, sveikus ar sveikstan-
čius vaikus turėdavo atsivesti į 
gydymo įstaigas ir rizikuoti, kad 
jie vėl susirgs.

SAM duomenimis, panaikinus 
pažymos formos 094/a teikimą 
ugdymo institucijoms, 3-17 metų 
amžiaus vaikų apsilankymų pas 
šeimos gydytojus per pusmetį, 
lyginant su tuo pačiu laikotar-
piu, kai tokias pažymas pristatyti 
buvo būtina, sumažėjo 31 proc., 
pas vaikų ligų gydytojus – 42 
proc.

GERA ŽINIA

Labiausiai pajamų augimą galėjo pajusti sveikatos 
priežūros specialistai

Profesijos, kurių atstovų pajamos padidėjo daugiausiai 2019 m. lapkričio mėn.*

Darbo pajamų didėjimą lėmė politiniai sprendimai pagal biudžeto galimybes didinti viešojo 
sektoriaus specialistų – gydytojų, mokytojų, socialinių darbuotojų darbo užmokestį

Skelbiant ar platinant šią prezentaciją ar jos dalį būtina nuoroda į „Sodrą"
Pastaba: * pateikiami lapkričio mėnesio duomenys, nes gruodžio mėn. duomenys dėl išmokamų metinių premijų nėra tinkami palyginamumui. 
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Vidutinės darbo pajamos
2019-11, Eur
Vidutinės darbo pajamos
2018-11, Eur
Pokytis, proc.

Profesijos, kurių 
apdraustųjų sk. > 5 tūkst.
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GYDYTOJŲ

Žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose plačiai aptariamas Kaune vyks-
tantis teismo procesas. Šioje baudžiamojoje byloje Lietuvos gydytojų 
sąjungos advokatas kaip gynėjas dalyvauja nuo 2015 m., kodėl mes 
nekalbame garsiai apie tai?

Jei nepadedi, tai bent nepakenk!
„Profesinė nesėkmė yra viena didžiausių psicholo-
ginių traumų, kurią galime sulyginti nebent su 
netektimi, todėl visada stengiamės ne tik suteikti 
teisinę ir kolegišką pagalbą, bet pirmiausia išlaikyti 
maksimalų konfidencialumą, – atsako LGS baudžia-
mųjų bylų advokatas Kristupas Ašmys. – Konkrečiam 
asmeniui žiniasklaidos dėmesys baudžiamojoje 

byloje gali sukelti ilgalaikes neigiamas pasekmes: niekas neprisimins 
faktų ar argumentų, jei byla bus laimėta, o informaciją apie klaidą ir 
mirtį ilgai sies su konkrečiu asmeniu ir įstaiga.“

„Ši byla tikrai ne pirma ir tikrai ne paskutinė, o apie 
ankstesnes laimėtas bylas Jūs nežinote, nes pavyko 
išvengti viešumo, – teigia Lietuvos gydytojų sąjun-
gos prezidentas prof. Liutauras Labanauskas. – Mūsų 
tikslas – ne tik apginti gydytoją, bet ne mažiau 
svarbu grąžinti medikui pasitikėjimą savimi ir gali-
mybę grįžti į kasdienę veiklą. Atsargumo principas 

NEPAKENK galioja ne tik medicinoje, todėl visada pasveriame žalos ir 
naudos santykį. Jei situacijos eskalavimas gali prikabinti gydytojui ar 
įstaigai etiketę, pakenkti jų reputacijai, stengiamės to išvengti.“ 

Žiniasklaida ir socialiniai tinklai problemų nesprendžia
Gal konkrečios bylos viešinimas socialinėje medijoje gali daryti įtaką 
sprendimams?

„Mūsų tikslas – apginti gydytoją, todėl kalbos yra vertingos, jei tai 
argumentai, kuriais galime įtikinti teisėją, – sako advokatas. – Teismo 
nešališkumas ir nepriklausomumas yra esminė žmogaus teisių ir laisvių 
užtikrinimo garantija bei teisingo bylos išnagrinėjimo, pasitikėjimo 
teismu sąlyga, todėl peticijos ar kreipimaisi negali ir neįtakoja nei teis-

mo sprendimų, nei bylos baigties, o socialinės akcijos ar pasisakymai 
žiniasklaidoje visgi skirti diskutuojantiems pasikalbėti apie save, arba 
„pasiventiliuoti“ emocijas.“ 

Prof. L. Labanauskas: „Spręsti gydytojo atsakomybės problemas 
galime neviešindami įstaigos pavadinimo ar konkretaus gydytojo 
pavardės ir atvaizdo, geriausias praktinis pavyzdys – šiandien priimti 
visi reikalingi įstatymai ir nuo sausio 1 d. pradėjo veikti Žalos atlygi-
nimo be kaltės modelis. Kad jis atsirastų, teko įtikinėti Vyriausybes, 
ministerijas, Seimo narius ir komitetus, pateikti analizes ir įrodymus, 
apžvalgas ir problemas, mes tai padarėme, ir tam neprireikė nei įstaigų 
pavadinimų, nei medikų pavardžių.“ 

Kiek ir kaip padeda LGS?
O ką daro Lietuvos gydytojų sąjunga?

Susidūrus su baudžiamuoju procesu, labiausiai gydytojams reikia 
realios paramos – profesionalaus advokato, – manantis prof. Liutauras 
Labanauskas, – teisiniai procesai yra sudėtingi ir ilgi, reikalaujantys 
psichologinių jėgų, taip pat nemenkų išlaidų, todėl organizacija 
konsoliduoja resursus ir nukreipia juos tiems nariams, kuriems yra 
gyvybiškai reikalingi. 

„Nemokamą pagalbą – atstovavimą ikiteisminiuose tyrimuose 
(apklausose, akistatose, rengiant ekspertizes) ir teismo procesuose tei-
kiame nuo 2011 m., šią pagalbą inicijavome reaguodami į precedento 
neturėjusį atvejį, kai susidūrusi su baudžiamuoju procesu nusižudė 
gydytoja Varėnoje, – prisimena L. Labanauskas. – Džiugu, kad per 
8 metus tokia tragedija nesikartojo, gydytojai žino, kad gali kreiptis 
pagalbos. O kiekvienas LGS narys, mokėdamas nario mokestį, realiai 
prisideda, kad jo kolegai būtų užtikrinta gynėjo pagalba.“

Advokatas K. Ašmys Lietuvos gydytojų sąjungoje matantis puikų 
pavyzdį, kaip kolegos gali padėti vieni kitiems pačiose sudėtingiau-
siose profesinėse situacijose. Vien 2019 m. gydytojams atstovauti 
teko daugiau nei 250 valandų, laimėjome bylą antroje instancijoje 
gydytojas išteisintas nemokamą pagalbą užtikrinome 18 baudžiamojo 
proceso atvejų. Ir tai ne socialinė akcija, tai reali parama! 

LGS sekretoriato informacija

8 METUS  
LGS VEIKLA –  
REALI PAGALBA, 
O NE SOCIALINĖ 
AKCIJA

Taip pat LGS nariams teikiame nemokamas konsultacijas ir pagalbą civiliniuose bei darbo ginčuose.

Teisiamas gydytojas. Ką daro LGS?
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GYDYTOJŲ

Valstybės atkūrimo dienos 
proga Lietuvos prezidentas 
Gitanas Nausėda už nuopel-
nus Lietuvai, už jos vardo gar-
sinimą pasaulyje, už atsida-
vimą jai kasdieniu prasmin-
gu darbu įteikė valstybinius 
ap dovanojimus žmonėms, 
vertiems didžiausio pagerbi-
mo. „Šiandien mes žinome, kad 
yra daug būdų dirbti Tėvynės 
naudai ir nė vienas iš jų nėra 
vienintelis įmanomas. Kiekvienas, 
kuriam įteikiamas apdovanoji-
mas, nuveikė kur kas daugiau, 
nei įpareigoja profesinė ar pilie-
tinė pareiga“, – apdovanojimo 
ceremonijos metu kalbėjo šalies 
vadovas. Tarp apdovanotųjų – 
ir Lietuvos mokslų akademijos 
akademikas, Biologijos, medi-
cinos ir  geomokslų skyriaus 
narys, šiuolaikinės genų inžine-
rinės farmacijos Lietuvoje bei 
tarptautinį pripažinimą pelnęs 
biotechnologinių vaistų kūrimo 
ir gamybos pradininkas mūsų 
šalyje  prof.  Vladas Algirdas 
Bumelis. Jis buvo apdovanotas 
ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ 
Karininko kryžiumi. Akademikas 
V. A. Bumelis įsitikinęs, kad XXI 
amžius skirtas biotechnologijai. 
Dabartinė biotechnologija yra 
visų pirma žmogiškųjų baltymų 
gamyba. Genų inžinerijos mato-
dais dabar pagamini augimo 
hormoną. Suleidi vaikui – ir jis 
ima normaliai vystytis. Dėl genų 
inžinerijos insuliną gaminame iš 
mikroorganizmų, įdiegę insulino 
geną. Suleidžiame, ir cukraus 
kiekis kraujyje normalizuojasi. 
Kamieninių ląstelių, genų bei 
ląstelių terapija – vystosi labai 
intensyviai, tik susiduriama su eti-
kos problemomis. Žmonės suser-
ga įvairiomis ligomis. Kai kada 
ligos pažeistą širdį, kitą organą 
pagydyti labai sunku arba visai 
neįmanoma. Žmonės suvokė – jei 
perprastume, kaip ląstelės dife-
rencijuojasi į bet kokio audinio 
ląsteles, galėtume jų gausinti, pri-
gaminti, suleisti į sergantį organą, 
atkurti trūkstamas reikalingas 
ląsteles ar atgauti pusiausvyrą 
tada, kai organizmas pradeda 
ląstelių nebegaminti ir „nebesu-
pranta“, kaip jos diferencijuoja-
si. Sumanymai, kaip panaudoti 
kamienines ląsteles, nuolat sklan-

Tikėti, kad gali

do mokslininkų pasaulyje. Jie 
tuo labai domisi ir supranta, kad 
tai gali būti labai perspektyvu. 
Ateityje, pridauginus ląstelių, 
būtų galima gydyti įvairias ligas, 
kurti dirbtinius organus, nebūtų 
jokių problemų, susijusių su ląs-
telių ir organų transplantacija. 
Pasaulyje jau dabar išrasti 3D 
spausdintuvai, su kuriais bet ką 
galima padaryti. Paaiškėjo, kad 
galimas ir vadinamasis 3D bio-
loginis spausdinimas: ląsteles 
sumaišyti su tam tikru polimeru, 
atspausdinti karkasą ir tos ląs-
telės ims diferencijuotis. Pvz., 
širdies ląstelės pradės sąveikauti 
vienos su kitomis, gamins širdies 
audinį, kol susformuos normalią 
širdį – tada tik imk ją ir implan-
tuok arba leisk ląstelių į širdį, jei 
ji buvo susirgusi dėl ląstelių. Ši 
didžioji paslaptis domino ir moks-
lininką. „Įkūriau nedidelę įmonę, 
kuri imtųsi kamieninių ląstelių 
sandaros tyrimų. Atsirado dau-
giau entuziastų, keletas organi-
zacijų, besidominančių kamieni-
nių ląstelių tyrinėjimais. Įkūrėme 
Lietuvos kamieninių ląstelių klas-
terį. Klasteris egzistuoja iki šiol, 
turi medicinos centrą. Vienas iš 
klasterio narių yra Santaros klini-
kos, kur atliekama kaulų čiulpų 

transplantacija. Kaulų čiulpus 
ėmė transplantuoti ir Kaune. 
Ligonių kasos apmoka, bet trans-
plantacija labai brangi. Yra vie-
nas geras dalykas: į kamieninių 
ląstelių klasterį registruojasi vis 
daugiau žmonių, tad susidomėji-
mas didžiulis. Įkurtas Kamieninių 
ląstelių tyrimų centras nutarė 
vystyti įdomų ir naudingą pro-
jektą – nutarėme, kad imsimės 
daug įvairių šaltinių biologinių 
darinių ir jais naudodamiesi ban-
dysime sukurti technologiją, kaip 
išskirti kamienines ląsteles bei jų 
pagausinti. Gydymas kamieni-
nėmis ląstelėmis tapatinamas su 
gydymu embriono ląstelėmis“, 
– taip savo knygos „99+1 proc.“ 
straipsnyje „Kamieninių ląstelių 
tyrimų centras. Arčiau Dievo“ rašė 
akademikas prof. Vladas Algirdas 
Bumelis. Anot mokslininko, jau 
dabar visi moksliniai pasaulio 
laimėjimai, žmogaus genomo 
supratimas leidžia mums judėti 
į priekį. Biotechnologijų srity-
je buvo sukurtos trys didžiu-
lės įmonės ir vienas institutas, 
kuris dabar yra tikrai labai pui-
ki biotechnologijų institucija. 
Lietuvos biotechnologijų sekto-
rius auga po 20 proc. per metus. 
Kol kas ši sritis sukuria 1 proc. 

BVP, tačiau pajėgi pasiekti ir 10 
proc. Atidarytas jungtinis gyvy-
bės mokslų centras, planuojama 
steigti Sveiko senėjimo mokslų ir 
technologijų ekscelencijos cen-
trą. Verslininkai, mokslininkai ir 
valdžia pasirašė rezoliuciją, kurio-
je įtvirtino siekį Lietuvą padaryti 
Europos sveikatos technologijų ir 
biotechnologijų inovacijų centru. 
Kaip ateityje atrodys sveikatos 
apsauga? Galima pajuokauti, 
ateities medicina – su dirbtiniais 
organais ir gyvensime daugiau 
nei šimtmetį. Biomedicina bus 
aukštame lygyje. Gyvybės moks-
lai yra viena kertinių civilizacijų 
atramų. Kas bus ateityje, sunku 
pasakyti. Bet ką nuveiksime per 
likusius šio amžiaus 80 metų, 
labai priklausys nuo mūsų nau-
jų žinių ir gebėjimų biologijos 
srityje. Būtina panaudoti tai, ką 
mums atskleidė žmogaus geno-
mo dešifravimas, pačių žmonių 
naudai. Tai užsiėmimas narsiems, 
norintiems suprasti gyvybės prin-
cipus. Manau, tai – taurus ir pras-
mingas užsiėmimas – įsitikinęs 
akademikas profesorius Vladas 
Algirdas Bumelis.

„Gydytojų žinių“ informacija
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GYDYTOJŲ

Organų donorystės ir trans-
plantacijos proceso dalyviams 
– gydytojams, laboratorijų, dia-
lizių specialistams ir recipien-
tams – vasario 18-oji neeilinė 
diena, prieš 50 metų Lietuvoje 
buvo atlikta pirmoji inksto 
transplantacija iš mirusio dono-
ro. Šis pusės amžiaus trukmę skai-
čiuojantis įvykis – transplantacijų 
eros Lietuvoje pradžia. Šiandien 
atliktų transplantacijų skaičius jau 
siekia  2578. Kiek istorijų slepiasi 
po šiais skaičiais. Prisiminkime, 
ką apie inkstų transplantacijos 
pradžią pasakoja tiesioginis jos 
liudininkas ir dalyvis – profesorius 
Balys Dainys.

Profesorius Balys Dainys, prisi-
mindamas transplantacijos eros 
Lietuvoje pradžią, pasakoja, kad 
anuomet svarbiausia užduotis 
buvo – kaip gauti persodinimui 
tinkamą organą: „1968 metais 
garsus širdies chirurgas profeso-
rius Algimantas Marcinkevičius 
pasikvietė mane ir sako: „Dainy, 
važiuok į Maskvą ir išsiaiškink, 
kaip jie ten organizuoja organų 
donorystę“. Tuo metu iš visos 
Tarybų Sąjungos tik Maskvoje 
vyko pavienės inkstų transplanta-
cijos: Centriniame chirurgijos ins-
titute, kuriam vadovavo Sąjungos 
sveikatos apsaugos ministras B. 
Petrovskis, daugiau transplantuo-
davo inkstus iš gyvų donorų, o 
N. Lopatkino urologijos klinikoje 
inkstus transplantuodavo iš miru-
sių žmonių. Žinodamas prof. A. 
Marcinkevičiaus nusistatymą, kad 
organų transplantacijos ateitis – 
persodinimai iš mirusiųjų, visų 
pirma nuvykau į N. Lopatkino 
kliniką“.

Prof. B. Dainys buvo tas gydy-
tojas, kuris ne tik dalyvaudavo 
transplantacijose, bet ir kal-
bėdavo   su mirusio žmogaus 
artimaisiais – kad jie sutiktų 
dovanoti organus: „Buvo labai 
sunku, nes žmonės visiškai nieko 
nežinojo apie organų donorystę. 
Jiems reikėdavo išaiškinti, kas 
ta donorystė, kaip tie organai 
bus paimti ir kam panaudoti.“ 
Paklaustas, iš kur sėmėsi žinių 

tokiems pokalbiams, profesorius 
sako, kad su mirusiojo artimai-
siais stengėsi kalbėti kaip su 
savo artimuoju: „Taip ir saky-
davau – kad jūsų žmogaus jau 
niekas nebeprikels, jis jau mirė, 
bet kitus būtų galima išgelbėti. 
Nusiveždavau sergančių, trans-
plantacijos laukiančių ligonių 
nuotraukų... Kartais tai turėda-
vo poveikį – žmonės sutikdavo 
dovanoti organus donorystei. 
Nors buvau savamokslis, su arti-
maisiais teko kalbėtis šimtus 
kartų. Visaip būdavo – kartais ir 
nepavykdavo įkalbėti dovanoti 
organus.“ Nepaisant tokių kliū-
čių, transplantacijos vyko. 

Organų transplantacijos ištako-
se nebuvo jokių registrų, kuriuo-
se būtų registruojami ligoniai, 
kuriems galima būtų atlikti trans-
plantaciją, o donorais tapdavo tik 
mirę žmonės, kurių artimuosius 
pavykdavo įkalbėti sutikti dono-
rystei: „Buvo keliolika ligonių, 
kuriuos būtų galėjusi išgelbė-

ti transplantacija, o donorinių 
organų vykdavome į reanimaciją, 
jei kalbantis su reanimatologais 
paaiškėdavo, kad skyriuje yra 
mirštantis ligonis. Vykdavome į 
tokią ligoninę ir bandydavome 
įtikinti artimuosius, kad dova-
notų organus transplantacijai. 
Gavus sutikimą, atlikdavome 
organų eksplantaciją (paėmi-
mą), tada važiuodavome į kitą 
ligoninę atlikti transplantacijos. 
Būdavome po kelias paras be 
miego, tokį darbą galėjo dirbti 
tik jauni gydytojai“, – pasakoja 
B. Dainys.

Teisybės dėlei reikėtų pasakyti, 
kad buvo ir skeptikų, kurie inkstų 
transplantacijas laikė „klinikiniais 
eksperimentais“ ir net reikalavo 
uždrausti. Labai daug padėjo 
tuometinis Lietuvos sveikatos 
apsaugos ministras doc. V. Kleiza, 
kurio pasirašyti įsakymai, nurody-
mai, taisyklės drąsino donorinių 
ligoninių vadovus, skatino rea-
nimacijos skyrių gydytojus dirbti 

labai reikalingą darbą. Tik prof. 
A. Marcinkevičiaus, kaip inks-
tų transplantacijos pradininko, 
autoritetas ir doc. V. Kleizos, kaip 
vėlesnio inkstų transplantacijos 
tarnybos vadovo, taktiškumas 
padėjo vystytis inkstų transplan-
tacijai labai sudėtingu ir sunkiu 
laikotarpiu.

„Tikrai nemaža dalis kolegų 
g y d y t o j ų  n e t i k ė j o ,  k a d  š i 
medicinos sritis gali vystytis. 
Jei kildavo kažkokių klausimų, 
abejingai tarstelėdavo „jūsų 
reikalas – jūs ir rūpinkitės“. Net 
ir dėl eksperimentų su gyvūnais 
turėdavome bėdų, yra buvę 
replikų iš medikų – gal reikėtų 
uždrausti tokius bandymus... 
Tiesiog jiems sunku buvo patikėti, 
kad ši medicinos sritis taps tokia 
solidi, kokia yra šiandien“.

Pagal Nacionalinio 
transplantacijos biuro prie 

SAM informaciją

 Prieš 50 metų  – PIRMOJI 
INKSTO TRANSPLANTACIJA

Profesorius Balys Dainys
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GYDYTOJŲ

P i r m ą  k a r t ą  L i e t u v o j e 
Santaros klinikų medikai nau-
jagimiams panaudojo pasauly-
je žinomą procedūrą – plaučių 
arterijos kamieno stentavimą 
perkateteriniu būdu – kad ati-
tolintų operacinį širdies ydos 
gydymą ir suteiktų galimybę 
kūdikiams augti bei stiprėti 
namuose.

Įgimtos širdies ydos – tai vienos 
dažniausių raidos ydų. Kasmet su 
įgimta širdies yda gimsta 8–10 iš 
1000 naujagimių (Lietuvoje apie 
250–300 naujagimių per metus). 
Naujagimiams nustatomos ydos 
labai įvairios – nuo paprastų iki 
labai sudėtingų. Anot Santaros 
klinikų gydytojos vaikų kardio-
logės dr. Ritos Sudikienės, nau-
jagimiams dažniausios širdies 
ydos susijusios su nepakankamu 
kraujo tekėjimu į plaučių arte-
rijas ir blogu kraujo įsotinimu 
deguonimi. Motinos įsčiose vai-

siaus kraujotaka plaučiuose yra 
užtikrinama atviro arterinio lata-
ko, kuris po gimimo dažniausiai 
užsidaro taip sukeldamas kritinę 
naujagimio būklę dėl gyvybiškai 
pavojingo deguonies trūkumo.

„Atvirą arterinį lataką iškart 
po gimimo palaiko ir būklę sta-

Naujagimiams su širdies yda –  
NAUJAS TAUSOJANTIS  
GYDYMO BŪDAS

bilizuoti padeda tik į veną laši-
nami vaistai. Jau naujagimystė-
je numatoma chirurginė ydos 
korekcija, kuri tokiame amžiuje 
yra labai rizikinga. Kritinės ydos 
yra iššūkis naujagimiui, šeimai 
ir gydytojams. Jaunas amžius 
ir mažas svoris – labai svarbūs 
papildomi rizikos faktoriai. Tra-
diciškai kūdikių, su pernelyg su-
mažėjusiu kraujo pritekėjimu į 
plaučių arteriją, gydymas buvo 
tik palengvinantis būklę kol bus 
įmanoma atlikti pilną operaciją. 
Palengvinantis gydymas tokiais 
atvejais tradiciškai buvo atlieka-
mas chirurgijos būdu: įstatoma 
dirbtinė kraujagyslė iš aortos į 
plaučių arteriją arba dešiniojo 
skilvelio nutekėjimo trakto išpla-
tinimas”, – dalijasi dr. Rita Sudi-
kienė. Santaros klinikų medikai 
džiaugiasi, kad nuo šiol patiems 
mažiausiems pacientams su šir-
dies ydomis galės padėti nauju 

būdu, kuris susijęs su mažesne ri-
zika naujagimiams, nors pati pro-
cedūra medikams yra techniškai 
labai sudėtinga.

„Pirmieji Lietuvoje keletos 
dienų amžiaus naujagimiams, 
sergantiems įgimtomis širdies 
ydomis su sumažinta plaučių 
kraujotaka, pritaikėme neišsi-
vysčiusios pagrindinės plaučių 
arterijos (kamieno) stentavimą 
perkateteriniu būdu. Pasaulyje 
toks gydymo būdas pasirenka-
mas tada, kai naujagimių kraujo-
taka į plaučius yra nepakankama 
(neišsivystęs plaučių arterijos 
vožtuvas arba yra labai susiaurė-
jęs dešiniojo skilvelio nutekėjimo 
traktas), mažas naujagimio svoris, 
sunki cianozė (nepakankamas 
įsotinimas deguonimi), blogai 
išsivysčiusios plaučių arterijos ir 
sunkios gretutinės ligos”, – apie 
naujovę Santaros klinikose kalba 
gydytojas intervencinis kardiolo-

gas Sigitas Čėsna.
Gydytojas pasakoja, jog pro-

cedūra atliekama pritaikius 
bendrinę nejautrą per šlaunies 
(kirkšnies) veną ir arteriją. Per 
veną įvedamas 2 mm diametro 
kateteris į dešinįjį skilvelį. Kate-
teriu leidžiant kontrastinį skystį, 
kuris matomas šviečiant rentge-
no spinduliais, apžiūrimas neišsi-
vystęs plaučių arterijos vožtuvas. 
Per arteriją įvedamas toks pats 
kateteris į aortą, per atvirą arterinį 
lataką įvedamas į plaučių arteriją 
ir, suleidus kontrastinį skystį, ap-
žiūrimas plaučių vožtuvas iš kitos 
pusės.

„Atlikus matavimus, per veninį 
kateterį įvedama 0,35mm storio 
aštri vielutė, kuria praduriamas 
nesusiformavęs plaučių vožtu-
vas. Šis plečiamas balionėliu 
(pasirenkama pagal plaučių arte-
rijos diametrą (5-6 mm). Esant 
reikalui, implantuojamas stentas 
(metalinis vamzdelio formos tin-
klelis). Po procedūros pacientai 
vėl grąžinami į intensyviosios 
terapijos skyrių”, – pirmąsias 
tokias atliktas procedūras aiški-
na gydytojas.

Anot Santaros klinikų medi-
kų, šios procedūros yra labai 
svarbios, nes padeda atitolinti 
operacinį ydos gydymą, galimai 
išvengti vieno iš operacinio gydy-
mo etapų ir suteikia galimybę 
kūdikiui augti namie.

Pagal VUL Santariškių klinikų 
informaciją
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Daugelyje šalies gydymo 
įstaigų buvo minima Pasaulinė 
ligonių diena. Ją pirmą kartą 
1992 m. paskelbė Popiežius Jonas 
Paulius II, ragindamas melstis už 
sergančiuosius, patiriančius tiek 
fizinius, tiek dvasinius skausmus. 
Kasmet minint Pasaulinę ligonių 
dieną, sveikatos apsaugos dar-
buotojams – gydytojams, slaugy-
tojams primenama, kad gyvybę 
privalu priimti, saugoti, gerbti ir 
jai tarnauti nuo gimimo iki mirties. 
Pasaulinei ligonių dienai skirtą 
konferenciją surengė Pasaulio 
gydytojų federacijos „Už žmo-
gaus gyvybę“ Lietuvos asocia-
cija. Šios asociacijos pirminin-
kė medicinos mokslų daktarė 
Giedrė Žilinskienė pastebėjo, kad 
žmogaus gyvybė kaip niekada 

aktuali mums, nes mūsų šalyje 
mažėja gyventojų dėl emigraci-
jos, mažas gimstamumas. SAM 
Specializuotos sveikatos prie-
žiūros skyriaus patarėja Anželika 
Balčiūnienė savo pranešime 
„Pagalba vaikams su raidos sutri-
kimais“ patvirtino, kad nuo 1994 
m. natūralus gyventojų prieaugis 
yra neigiamas. Anot jos, 2013 m. 
pradžioje Lietuvoje buvo 543,8 
tūkst. vaikų (gyventojų buvo 2 
972 000). Tai 18,3 proc. šalies 
gyventojų buvo vaikai. 2018 m. 
pradžioje vaikų buvo 17,9 proc. 
gyventojų. 2018 m. gimė 28 149 
vaikai, o 2016 m. gimusiųjų buvo 
30 623. Pastebėta, kad ligotumas 
įvairiapusiais raidos sutrikimais 
Lietuvoje 2014–2018 m. didėja. 
Vaikų raidos sutrikimų anksty-
vosios reabilitacijos paslaugoms 
PSDF biudžetas 2018 m. skyrė 
per 8 mln. eurų. „Pasaulio ligo-
nių dieną sveikinti reikėtų mus 

Pagarba ir rūpestis ligoniu
visus – jei kas nors nežino, kad 
serga, tai dar nesurado ar nepa-
matė, jog serga. Taigi tai – visų 
mūsų diena, nes jei dar nesa-
me ligoniai, tai tarp artimųjų, 
o gal ir tarp kaimynų jų esama. 
Tenka kartais apgailestauti, kad 
tarp kai kurių medikų yra tokių, 
kurie tarsi niekad nesirgs. Kaip 
jie elgiasi su tais, kurie iš tikrųjų 
yra ligoniai,  prižiūrimi, gydomi... 
Tai  – tarsi skirtingos stovyklos. Jei 
pamatytume savo žmogišką tra-
pumą, tai prie to žmogaus būtų 
ir kitaip prisiliečiama. Nes vieną 
dieną vadovaujantieji dideliems 
centrams, aukštai pakilę gydy-
tojai bet kurią dieną gali patys 
tapti ligoniais. Aš studentams 
sakau: gydyti daktarą – ne pats 
geriausias dalykas. Liga parodo, 

kad žmogus yra kitoks tvarinys, 
nei visi kiti tvariniai. Štai gyvū-
nas susirgęs pasitraukia tolyn, 
pasitikdamas mirtį. Žmogus – 
priešingai. Kai artėja gyvenimo 
pabaiga, vienišiai nenori būti 
vieni, jie ieško kito žmogaus, kuris 
galėtų atjausti. Trūksta asmeninio 
santykio – žmogaus su žmogu-
mi. Mums reikalingas buvimas 
šalia. Sunkios ligos metu buvimas 
šalia gyvybiškai svarbus“, – teigė 
Vytauto Didžiojo universiteto 
profesorius, kunigas, medikas 
Andrius Narbekovas. Jis priminė, 
kad gyvename tokiu laiku, kad 
medicinos mokslas labai išvys-
tytas, daug naujų technologijų. 
„Tie žmonės, kurie yra gydymo 
įstaigose prijungti prie įvairiausių 
šiuolaikinių aparatų, stokoja labai 
svarbaus dėmesio. Žmonės išgy-
vena paskutines šio gyvenimo 
valandas ir miršta be žmogaus 
šalia. Tai svarbu ir apie tai reikėtų 

kalbėti. Žinote, kiek reanimaci-
joje galima pabūti prie artimo 
žmogaus. Motyvuojama, kad čia 
galime trukdyti. Taip neturėtų 
būti. Matyt, tai daroma dėl medi-
cinos personalo patogumo, bet 
ne dėl ligonio gėrio. Tai reikia 
akcentuoti. Popiežius Pranciškus 
Pasaulinės ligonių dienos proga 
kalba apie visuminį žmogaus 
išgydymą. Kol kas mes į žmogų 
vis dar nežiūrime kaip į visumą. 
Kai šiandienos medicina susi-
skirstė į atskiras specializacijas, 
visumos nebematome. Dabar yra 
daug tyrimų ir ne visada į ligonį 
bežiūrima, nes pasižiūri į tyrimų 
rezultatus ir šiuolaikiniam kolegai 
to užtenka. Visuomeninė pagalba 
tai ne vien kūniška, bet ir dvasiš-
ka. Pasakyti, kad mes gelbėjame 

gyvybes, pailginame gyvenimus, 
mes padarysime, kad žmonės 
gyvens gerokai ilgiau – tai yra tik 
dalis tiesos. Žinote, kad PSO pri-
pažino, jog žmogaus gyvenimo 
trukmę tik 10 proc. lemia medi-
cina. Jei mes gyvensime kažkiek 
ilgiau, tai dar nereiškia, kad medi-
cina mus padarys amžinai nemir-
tingus. Gydytojas tarsi atsiduria 
dviprasmybėje – negali nuleisti 
rankų, bet turėtų suprasti situaci-
ją, kai nieko negali padaryti. Mes 
kartais peržengiame vieną ar kitą 
situaciją, ką gydytojas turi daryti. 
Manau, kad gydytojas turi suteikti 
pagalbą, turi gydyti. Ir kai padarė 
viską, jis turi leisti ligoniui numir-
ti. Šiandien gyvenimo pabaigoje 
šie klausimai yra ne tokie. Mintys 
apie eutanaziją buvo išsakytos 
vienoje šalies aukštojoje moky-
kloje, kad reikalinga visuomenei 
eutanazija. Popiežius Pranciškus 
šiame laiške labai aiškiai pabrėžia, 

kad niekad mes neturėtume šios 
idėjos kelti, nes žmogaus gyvybė 
– neliečiama“, – konferencijoje 
šias mintis išsakė prof. kunigas, 
medikas Andrius Narbekovas. 

Asmenybės ugdymo insti-
tuto „Rafaelis“ vadovė Marija 
Leliugienė-Mendelė priminė, kad 
jų VŠĮ veikla nukreipta į asmeny-
bės ugdymą. Unikalios neuroedu-
kacinių metodų sistemos autorė 
M.Leliugienė-Mendelė įsitikinusi, 
jog mąstymą gali pakeisti tik 
tas, kuris yra drąsus pamatyti 
realybę. Buvo priminta konferen-
cijoje, jog tarptautinėje švietimo 
konferencijoje Ženevoje buvo 
pristatyta jų instituto sukurta 
asmenybės ugdymo programa 
„Aš esu“. Ji buvo įvertinta kaip 
viena perspektyviausių pasaulyje. 

Ji pagrįsta moksliškai, patikrinta 
praktiškai ir jau daugiau kaip 
10 metų yra įgyvendinama įvai-
riuose „Rafaelo“ socialiniuose 
projektuose Lietuvoje. Šios pro-
gramos tikslas – padėti šeimai 
kompensuoti vaiko auklėjimo ir 
ugdymo funkcijas. Šia progra-
ma siekiame išugdyti socialiai 
atsakingas asmenybes, kurios 
gebėtų pasitikėti savimi, kritiškai 
mąstyti, prisiimti atsakomybę, 
būti kūrybingos ir savarankiš-
kos. Ji taip pat supažindino ir 
su pernai Milane vykusia psi-
choendokrinologų tarptautine 
moksline konferencija, kurioje 
buvo pristatyti naujausi tyrimai 
ir jų išvados. Izoliacija arba savi-
izoliacija (ignoravimas) sukelia 
tokios rūšies stresą, kuris iššau-
kia žmogaus vidinį skausmą, kai 
sakoma: „Iš skausmo plyšta širdis“ 
arba „Skauda visą dūšią“. Milano 

Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, kunigas, medikas 
A. Narbekovas

Medicinos mokslų daktarė G. ŽilinskienėSAM Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus 
patarėja A. Balčiūnienė
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Lietuvos parodų ir kongresų 
centre „Litexpo“ jau 18-tą kartą 
surengta tradicinė tarptautinė 
mokymosi, žinių ir karjeros 
paroda „Studijos 2020“.  Šių 
metų parodoje buvo pristatytas 
visas švietimo spektras – Lietuvos 
profesinio mokymo įstaigos, kole-
gijos ir universitetai, neformalus 
švietimas, tarptautinės studijų 
programos, kalbų kursai. Daugiau 
kaip 100 renginių, susitikimų su 
daugiau nei 180 mokymosi įstai-
gų per dvi dienas laukė jaunimo. 
„Vyriausybė šiemet žengė seniai 
planuotą ir labai svarbų žingsnį 
didinant studijų siekiamumą – 
šį rugsėjį nemokamai studijuos 
maždaug 4 tūkstančiais daugiau 
studentų nei pernai. Mūsų vizija – 
kad visi studentai, kurie pasiekia 
reikiamą balą, galėtų studijuoti 
tai, ką nori, ir tai daryti nemoka-
mai. Todėl tikiu, kad šis sprendi-
mas leis siekti normos svajonės, 
o ne rinktis studijas pagal kitų 
planus“, – parodos atidaryme kal-
bėjo premjeras Saulius Skvernelis. 
Kasmet paroda pritraukia per 30 
tūkst. moksleivių, pedagogų, tėvų 
iš visos Lietuvos. Statistika rodo, 
kad apie 50 proc. jaunimo atvyks-
ta ir Lietuvos mažesnių miestų ir 
rajonų. „Robotai tavęs nepakeis – 
tokią žinią esamiems ir būsimiems 
abitutientams, jų šeimos nariams 
ir mokytojams šioje mugėje siun-
čia Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto (LSMU) studentai ir 
kiti akademinės bendruomenės 
nariai. Į „Studijos 2020“ programą 
atvykę LSMU atstovai supažindi-
no su studijomis, LSMU studen-
tai pasidalijo savo įspūdžiais ir 
patarimais. LSMU Rinkodaros ir 

Rasti kelias naujas ir 
netikėtas sritis

komunikacijos tarnybos vadovo 
Dainoro Luko ir LSMU Priėmimo 
komisijos atsakingosios sekreto-
rės doc. Marijos Stankevičienės 
„Gydytojų žinios“ pasiteiravo, 
kiek į universiteto Medicinos 
fakultetą stoja būsimų studentų. 
„Norinčių gan daug. Priimame tik 
308. Deja, konkursas į vieną vietą 
7–8 asmenys. Kažkada būdavo 
konkursas ir didesnis (10 ir dau-
giau į vieną vietą). Tais laikais 
ir abiturientų būdavo daugiau. 
LSMU studijuojančių yra bemaž 
17 proc. užsieniečių. Pernai pri-
ėmėme 174 įvairių šalių atstovų. 
Dažniausiai į LSMU studijuoti 
atvyksta iš Izraelio. Kodėl būtent 
iš ten? LSMU Izraelyje turi atsto-
vybę. Galima pajuokauti, kad vie-
nas absolventas informuoja kitus 
norinčius stdijuoti mediciną, jog 
LSMU yra geras parengimas ir šios 
aukštosios mokyklos išleidžiamų 
gydytojų paklausa neabejotinai 
didelė. Turime studijuojančių iš 
Švedijos, Pietų Korėjos, Pakistano 
bei kitų šalių. LSMU prof. Žilvinas 
Dambrauskas visiems esantiems 
ir būsimiems studentams pri-
mena, kad sveikatos specialistų 
tikrai nepakeis jokie robotai. Jie 
nei dabar neoperuoja, nei po 
50-ies metų neoperuos. Būtent 
tokią žinią norime išsakyti visiems 
atėjusiems į šį susitikimą – teigė 
LSMU atstovai D. Lukas ir doc. M. 
Stankevičienė.

„Mokslo ir technologijų sparti 
plėtra jaudina mus vis labiau, 
nes kaip niekada anksčiau tapo-
me priklausomi nuo technolo-
gijų ir plūstančios informacijos.  
Mūsų ateitis – gyvybės mokslai“ 
– tokį skambų šūkį pasirinko VU 

VU doc. neurobiologė U. Neniškytė

Gyvybės mokslų centras. Į VU doc. 
neurobiologės Urtės Neniškytės 
paskaitą „Smegenų efektyvumas: 
kas padeda, o kas tik sukuria 
našumo iliuziją“ atėjo didžiulis 
būrys moksleivių.

Neuromokslininkė su kolego-
mis aplankė nemaža mokyklų, 
bendravo su įvairaus amžiaus 
vaikais. Mokslininkų tikslas – daly-
tis mokslo žinia, jo pažinimo 
džiaugsmu su Lietuvos visuome-
ne. „Galbūt tie berniukai ir mer-
gaitės, kurie šiandien klauso 
mūsų pasakojimų apie neuro-
mokslų pasaulio žavesį, ateityje 
taip pat taps tyrinėtojais, garsi-
nančiais mūsų šalies vardą pasau-
lyje“, – tikisi VU doc. U. Neniškytės. 
Mokslininkė savo paskaitoje pasa-
kojo, kad smegenys jau formuo-
jasi nuo pat vaisiaus, dar prieš 
gimimą, t. y. nuo vieno neurono 
iki visų smegenų. Tarp ankstyvos 
vaikystės ir pilnametystės vyksta 
natūralus procesas – sinapsių 
genėjimas. Sinaptinio genėjimo 
metu smegenys pašalina papildo-

mas sinapses. Šis genėjimas yra 
smegenų būdas pašalinti smege-
nų jungtis, kurios nebėra reikalin-
gos. Sinapsių genėjimas yra mūsų 
kūno būdas išlaikyti efektyvesnę 
smegenų funkciją. Kūdikystėje 
smegenys patiria didelį augimą. 
Ankstyvuoju smegenų vystymosi 
metu atsirado sinonimų susidary-
mo tarp neuronų sprogimas. Tai 
vadinama sinaptogeneze. Šis 
greitas sinaptogenezės laikotar-
pis atlieka gyvybiškai svarbų vai-
dmenį mokymuisi, atminties for-
mavimui ir prisitaikymui anksty-
vame gyvenime. Tačiau netrukus 
po šio sinapsinio augimo periodo 
smegenys pradeda pašalinti 
sinapses, kurių jam daugiau 
nereikia.  U. Neniškytė savo pas-
kaitoje pastebėjo, jog intensyviau 
aiškinamasi, kaip dirba smegenų 
imuninė sistema. Tiksliau, kaip 
smegenys pasirenka, kurias tinklo 
jungtis pašalinti, o kurias palikti. 
Jei mokslui pavyktų atsakyti į šį 
klausimą, tyrimo duomenys galė-
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tų būti reikšmingi gydant autizmą 
ar šizofreniją. Mūsų smegenys 
gerai veikia ne dėl to, kad turi 
daug jungčių, o todėl, kad turi tas 
jungtis, kurių reikia. Kas gerina 
smegenų veiklą? Pasak neuro-
mokslininkės, smegenų veiklą 
gerina nespecifinis jų naudoji-
mas, pavyzdžiui, užsienio kalbų 
mokymasis, galvosūkių sprendi-
mas. Pastebėta, kad žmonių, kurie 
sulaukę 40–50 metų pradeda 
studijuoti naujas kalbas, kognity-
vinė funkcija iš tikrųjų išlieka 
geresnė. Tie, kurie mokėsi kalbų, 
manoma, sukūrė daug daugiau 
naujų jungčių savo smegenyse. 
Tai gerai senėjant – tuo atveju, jei 
kažkurios jungtys nukerpamos 
sergant, vis dar yra kitų. „Visi gerai 
žinote, kai mokomasi ir kažkokiu 
laikotarpiu pavargstama. Kaip 
pagerinti irpriversti veikti smege-
nis efektyviau? Nuo seniausių 
amžių mokslininkai, filosofai, lai-
mės ieškotojai bandė rasti būdų, 
kaip galėtume sustiprinti savo 
protinius gebėjimus ar išlaikyti 
s m e g e n ų  a š t r u m ą  b ė g a n t 
metams. Šiandien siūloma įvairių 
metodų, priemonių, kurie gali 
stimuliuoti mūsų smegenų akty-
vumą ir daugiau ar mažiau jį keis-
ti. Kai kuriuose JAV, Anglijos uni-
versitetuose atlikti tyrimai dėl 
vadinamojo akademinio dopingo. 
Dalis vaistų, kurie šiuo metu nau-
dojami ir smegenų veiklai skatin-
ti, sukurti gydyti ligoms. Pvz., 
dėmesio ar hiperaktyvumo sutri-
kimams, narkolepsijai – ligai, 
pasižyminčiai staigiais miegui 
strumo ar miego priepuoliais. 
Šioms ligoms gydyti yra skiriami 
receptiniai vaistai, tačiau juos 
vartoja ne tik sergantieji, bet ir 
geriausių pasaulio universitetų 
studentai. Ciuricho universitete 
at l ikta apk lausa teigia ,  k ad 
geriausiuose universitetuose 
tokius preparatus vartoja 10–20 

proc. studentų. Nors tokie vaistai 
neturintiems sutrikimų padeda 
dar labiau susikoncentruoti, geri-
na mąstymą, atmintį ir kūribingu-
mą, jie daro ir šalutinį poveikį 
Pirmiausiai sukelia priklausomybę 
dėl juose esančios psichotropinės 
medžiagos – amfetamino. Anot 
mokslininkės, šių vaistų vartojimą 
siekiant geresnių mokslinių rezul-
tatų galima palyginti su dopingo 
vartojimu sporte. Jungtinėje 
Karalystėje vyksta diskusijos apie 
galimus patikrinimus, ar studen-
tai prieš egzaminų sesijas nevar-
toja tokių vaistų. Manoma, kad 
netrukus universitetai patys imsis 
iniciatyvos atlikti kontrolę dėl 
tokio mokslinio dopingo vartoji-
mo. Neuromokslininkės nuomo-
ne, yra ir legalių būdų stimuliuo-
ti smegenų veiklą. Tai – neotro-
pai. Anot jos, visi mes ryte geria-
me kavą, arbatą. Teaminas yra 
pagrindinis stimuliuojantis kom-
ponentas iš žaliosios ir juodosios 
arbatos. Jis suteikia ramų atsipa-
laidavimo jausmą, gerina reakciją, 
g r e i t į ,  d ė m e s i o  s u t e l k i m ą . 
Kofeinas stipriai stimuliuoja ir 
labai pagerina koncentraciją, 
susitelkimą į objektus, bet jis sti-
muliuoja ir parasimpatinę nervų 
sistemą ir dėl to sukelia gana 
nervingą susijaudinimą. Kai kofei-
no poveikis yra suderinamas su 
atpalaiduojančiu teanino povei-
kiu, teigiama, kad pasiekiamas 
tam tikras smegenų efektyvumo 
balansas ir žmonės gali geriau 
susitelkti į savo atliekamus dar-
bus, būti kūribingi. „Galima tie-
siog gerti vieną puodelį kavos ir 
vieną arbatos“, – mananti moksli-
ninkė. Nikotinas – dar vienas 
dažnai vartojamas nootropas. Jo 
yra ne tik tabake, bet taip pat 
bulvėse, pomidoruose, baklaža-
nuose ir kt. daržovėse. Jose jo 
labai nedaug, palyginus su kiekiu, 
kuris yra vienoje cigaretėje. 
Didelis nikotino kiekis yra nuo-

dingas, sukelia uždegiminius pro-
cesus organizme, padidina tiki-
mybę susirgti Alzheimerio ar 
Parkinsono ligomis. Be to, jis 
sukelia didžiulę priklausomybę. 
Bet mažos nikotino dozės, kurių 
galima rasti daržovėse, gerina 
reakcijos laiką, koordinaciją, 
motyvuoja. Industrija pateikia 
preparatų, nukreiptų į produkty-
vumo didinimą. Dalį šios rinkos 
sudaro įvairūs gėrimai su nootro-
piniais deriniais. ES ir JAV požiūris 
į dalį šių gėrimų išsiskiria. ES jų 
parduodama gerokai mažiau. 
Pasirinkus tokį būdą stimuliuoti 
savo smegenis reikėtų būti atsar-
giems ir įvertinti, ar norėdamas 
savo IQ pakelti dviem taškais 
nežaloji viso likusio organizmo. 
Taip pat yra įvairių programėlių, 
kurios pateikiamos kaip gerinan-
čios smegenų veiklą. Jos efekty-
vios tiek, kiek ir paprastas kryžia-
žodis ar galvosūkiai. Į smegenis 
stimuliuojančius prietaisus taip 
pat reiktų ž velgti  atsargiai . 
Neseniai sukurtas įrenginys, kuris, 
kaip teigia jo kūrėjai, elektrošoku 
g e r i n a  s m e g e n ų  v e i k l ą . 
Elektrošokas naudojamas psichi-
atrijoje. Tokia stimuliacija elektros 
srove yra veiksminga tam tikroms 
ligoms gydyti. Bet tiesioginių 
įrodymų, kad būtų pagerinami 
sveikų individų protiniai gebėji-
mai nėra. Iš tikrųjų smegenis 
aktyvina tai, kaip mes jas naudo-
jame ir koks yra mūsų gyvenimo 
būdas. Smegenys yra kaip rau-
muo. Jei norite, kad jūsų smege-
nys veiktų, būtina jas naudoti. Jau 
įrodyta, kad navigacijos prietaisų 
naudojimas skatina smegenų 
sričių, atsakingų už orientavimąsi, 
išnykimą. Taip pat prarandame 
būdą kasdien aktyviai stimuliuoti 
atmintį bandydami prisiminti 
telefonų numerius, įvairius kodus, 
nebeskaičiuojame atmintinai. 
Nusprendus ieškoti būdų, kaip 
aktyvinti smegenų veiklą, pir-

miausiai reikia smegenims paro-
dyti, kad reikalingas efektyvesnis 
jų veikimo būdas. Tai padaryti 
galima kasdieniniais patarimais. 
Pvz., mokantis kalbų, žaidžiant 
šachmatais smegenys prisitaiko 
prie joms kuriamos aplinkos ir 
veikia efektyviau. Kelių kalbų 
mokėjimas veikia smegenis kaip 
apsauginis efektas. Kitas būdas 
– fizinis aktyvumas. Jis skatina 
n a u j ų  n e u ro n ų  at s i ra d i m ą . 
Keliaudami per smegenis jie išski-
ria medžiagas, kurios yra palan-
kios esamam neuronų tinklui ir 
gerina jo veikimą. Dabar vis 
populiaresnės tampa dėmesingo 
įsisąmoninimo praktikos. Jos 
esmė yra valingas dėmesio sutel-
kimas į tam tikrą objektą. Anot 
docentės U. Neniškytės, būdų yra 
įvairių, pavyzdžiui, meditacija ar 
joga. Anksčiau žmonės žavėjosi 
Napoleonu, kuris pasak pasakoji-
mų, galėjo dirbti tuo pačiu metu 
daug darbų. Dabar, deja, moksli-
ninkai neigiamai atsiliepė apie 
tokį požiūrį. Mokslas rekomen-
duoja nedaryti daug darbų vienu 
metu, nes smegenys tiesiog šoki-
nėja nuo vienos problemos prie 
kitos. Galiausiai nė viena proble-
ma nėra sprendžiama efektyviai, 
o žmogus pasijaučia kvailesnis, 
nei yra. Manoma, kad muzika 
aktyvina smegenų atlygio pajau-
tos centrus, sumažina baimę bei 
kitas negatyvias emocijas. Ji suke-
lia naudingas vibracijas, ja galima 
sumažinti nerimą ir nemigą, taip 
pat sumažinti kraujo spaudimą, 
nuraminti sergančius sipnapro-
tyste. Bet kiekvieną iš mūsų muzi-
ka veikia kitaip. Kai kuriems 
žm0nėms muzikos garsai trukdo 
susikaupti, dirgina ir nervina. 
Kiekvienas vidinį smegenų poten-
cialą išlaisvinti gali savaip – pasi-
rinkdamas būdus, kurie priverstų 
smegenis veikti efektyviau, įsitiki-
nusi VU doc. Urtė Neniškytė. 

Kazimieras Valius

Atkelta iš 8 p. 

Nukelta į 10 p. 

Jau šeštus metus buvo mini-
ma Alkoholikų vaikų savaitė. 
Jos tikslas – atkreipti dėmesį į 
problemas, su kuriomis susidu-
ria alokoholį vartojančių tėvų 
šeimose augantys ir jau suau-
gę vaikai, skatinti jiems padėti 
bei patiems ieškoti pagalbos. 
„Suaugę alkoholikų vaikai“ – 
tokia tema surengtoje spaudos 
konferencijoje Seime dalyvavo 
Seimo Priklausomybės prevenci-
jos komisijos pirmininkė Laimutė 

Būtina pagalbos parama
Matkevičienė, pagalbos namų 
moterims, norinčioms pasveik-
ti nuo alkoholizmo, „Ramunėlė 
Rehab“ vadovė, rašytoja Gabija 
Vitkevičiūtė, taip pat Narkotikų, 
tabako ir akoholio kontrolės 
departamento direktoriaus pava-
duotoja, laikinai einanti direk-
toriaus pareigas Gražina Belian. 
Seimo narė Laimutė Matkevičienė 
pabrėžė, kad alkoholio vartojimo 
problemos šeimoje yra dažnai 

Narkotikų, tabako ir akoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja 
G. Belian, Seimo Priklausomybės prevencijos komisijos pirmininkė  
L. Matkevičienė, „Ramunėlė Rehab“ vadovė, rašytoja G. Vitkevičiūtė.
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neigiamos ar laikomos paslaptyje,  
o visuomenė vengia apie tai kal-
bėti. Jos pastebėjimu, kartais 
ginamasi, kad alkoholikų vaikams 
tyla naudingesnė nei proble-
mos įvardinimas ir išsikalbėjimas, 
nesinori leistis į pokalbį tokia jau-
tria tema ir užgauti jausmus. Bet 
taip tik dar labiau didėja atskirtis 
ir apsunkinamas pagalbos gavi-
mas. Parlamentarė įsitikinusi, kad 
būtent todėl svarbu nutraukti šią 
tylą ir ištiesti taip reikiamą pagal-
bos ranką, suteikti viltį, paramą 
ir pakeisti jų gyvenimą bei ateitį. 
Gražina Belian spaudos konfe-
rencijoje pastebėjo, kad nors 
alkoholio vartojimas pastaruoju 
metu sumažėjo, bet tai vis dar opi 
problema: ir dėl sveikatos, ir dėl 
socialinių aspektų. Iš to kylančių 
rūpesčių vis dar daug, nes mūsų 
šalyje kas antras vaikystėje paty-
rė sunkumų, susijusių su alko-
holio vartojimu šeimoje. Tokius 
duomenis pateikė Narkotikų, 
tabako ir alkoholio kontrolės 
departamentas. Tyrime teigia-
ma, kad 50 proc. vaikų girdėjo, 
kaip tėvai pykstasi dėl alkoholio. 
44 proc. galvoja, kad vienas iš 
tėvų turi alkoholio vartojimo pro-

blemų. 30 proc. bandė skatinti 
tėtį ar mamą atsisakyti alkoholio 
vartojimo. Alkoholio vartojimo 
sąlygojamos žalos tyrimo duo-
menimis, Lietuvoje 6 iš 10 smurto 
artimoje aplinkoje atvejų sukė-
lė neblaivūs smurtautojai, 9 iš 
10 globoje esančių vaikų augo 
piktnaudžiaujančių alkoholiu 
asmenų šeimose, o kas antra 
socialinės rizikos šeima į apskaitą 
buvo įrašyta dėl tėvų piktnau-
džiavimo alkoholiu. Dar 2016 m. 
paskelbti ES bendrųjų veiksmų 
dėl alkoholio (RARHA) projekto 
Standartizuoto Europos alkoholio 
tyrimo (SEAS) rezultatai atskleidė, 
kad Lietuvoje 38,1 proc. vyrų ir 
36,5 proc. moterų (Europoje kas 
penktas) vaikystėje arba paau-
glystėje gyveno su asmenimis, 
kurie gausiai vartojo alkoholį, o 
daugiau nei pusei jų tai turėjo 
didelį neigiamą poveikį (21,5 
proc. vyrų ir 23,8 proc. moterų). 
„Tėvų alkoholio vartojimo sukel-
tas neigiamas vaikystės patirtis, 
išgyventus jausmus, sunkumus 
bei meilės trūkumą vaikai neiš-
vengiamai atsineša ir į savo, kaip 
suaugusiojo, gyvenimą bei tarpu-
savio santykius. Todėl, minėdami 
alkoholikų vaikų savaitę, pagrin-

dinį dėmesį šiemet skiriame 
suaugusiems alkoholikų vaikams, 
pabrėždami, kad nesprendžia-
mos problemos niekur nedings-
ta ir lydi visą gyvenimą“, – dar 
kartą pabrėždama problemos 
rimtumą ir ilgalaikes pasekmes 
teigė Narkotikų, tabako ir alko-
holio kontrolės departamento 
vadovė. Spaudos konferencijo-
je rašytoja, „Ramunėlė Rehab“ 
vadovė Gabija Vitkevičiūtė dali-
nosi patirtimi apie tai, ką tokiose 
šeimose išgyvena vaikai ir kokių 
būdų jie nesąmoningai imasi, 
kad išgyventų. Anot jos, patirtys, 
kurias augdami alkoholikų šeimo-
se įgauna vaikai, juos lydės visą 
likusį gyvenimą. Tokiose šeimose 
augantys vaikai dažniausiai kan-
kinami gėdos, kaltės ir baimės 
jausmų. Dažnai tos patirtys ypač 
karčios – pilnos gėdos, baimės, 
saugumo trūkumo. Alkoholikų 
vaikų pasaulis susideda iš kelių 
esminių punktų: gėdos, nes skau-
da apie tai kalbėti viešai, kaltės, 
nes jaučiasi esąs kaltas dėl nelai-
mės ir bijo dėl savęs bei mylimų 
tėvų. „Gėda, baimė ir kaltė yra 
trys didžiosios kolonos, kurių 
vaikas laikosi disfunkcinėse šei-
mose. Ir jeigu tai dar apipilsime 

neviltimi, nerimu ir bejėgyste, tai 
– vaiko portretas, kuris, nesvarbu 
iš kokios ekonomiškai ar finan-
siškai stabilios šeimos ateina į 
pamokas ar būrelius“, – paste-
bėjo G. Vaitkevičiūtė. Alkoholikų 
šeimose augantys vaikai anks-
čiau suauga, taip prarasdami 
nerūpestingą vaikystę. Rašytoja 
mananti, kad tai vyksta ir socia-
liai jautresnėse, ir pasiturinčiose 
šeimose. Viena problemų – žmo-
nių, patekusių į tokią situaciją, 
smerkimas ir stigmatizavimas. 
Tokių šeimų vaikus būtina stebė-
ti, jiems būtina rasti asmenį, su 
kuriuo galėtų garsiai pakalbėti, 
ar tai būtų giminaitis, ar moky-
tojas, draugas. Tokios problemos 
pačios nedingsta. Alkoholizmas 
yra sunki liga, ir sergantis asmuo 
turi pats pirmiausiai suprasti, 
kad ja serga. „Kalbėti, bendrauti, 
leisti laiką kartu ir ieškoti speci-
finės pagalbos – tai pagrindinės 
priemonės spręsti“, – teigė Gabija 
Vaitkevičiūtė. Anot jos, būtent 
Alkoholikų vaikų savaitė ir yra 
tas kvietimas tiems, kas gyvena 
tokiose šeimose, įvardinti sau šias 
problemas ir susirasti pagalbą. 

„Gydytojų žinių“ informacija
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konferencijoje buvo pastebėta, 
kad vaikų pyktis ir agresija yra 
susiję su mamos bendravimo 
su vaiku kokybe. Anglijos moks-
lininkė Rebeca Lacey pristatė 
tyrimą, kuris atskleidė, kad vaiko 
nepriežiūra, konfliktai šeimoje 
ir netinkamas tėvų elgesys su 
vaiku sukelia uždegiminius vaikų 
procesus. Vokiečių mokslininkė 
Christine Heim pateikė gluminan-
čią netinkamo elgesio su vaikais 
ekonominę statistiką. Ji parodė, 
kad vaikų gydymui po netinkamo 
elgesio su jais per metus išleidžia-
ma 124,6 milijardo dolerių. Vėžio 
gydymui išleidžiama kur kas 
mažiau (per 10 milijardų dolerių). 
Vokiečių mokslininkės teigimu, 
vienintelis realus dalykas palaikyti 
asmens psichoemocinę sveikatą 
yra sustiprinti jo gebėjimus regu-
liuoti savo emocijas: jas atpažinti, 
suvaldyti ir išreikšti (emocinė 
higiena). 2017 m. Lietuvoje buvo 
atliktas unikalus mokslinis tyri-
mas „Neuroedukacinių meto-
dų įtaka žmogaus chromoso-
mų telomerų ilgio dinamikai“. 
Jis parodė, kad NEM pristabdo 
žmogaus organizmo senėjimo 

procesus 4,2 karto. Tyrimo moksli-
nis vadovas profesorius genetikas 
D. Serapinas. Šie tyrimai pristatyti 
pasauliniame žmogaus genetikų 
kongrese Milane 2018 m. 

Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Viltis“ vadovė 
Dana Migaliova konferencijos 
dalyvius supažindino su pagalba 
neįgaliesiems, jų problemoms ir 
uždaviniams. Pernai veiklos pen-
kmetį minėjo Mariaus Čiuželio lab-
daros ir paramos fondas. Pasak jo 
steigėjos Kristinos Čiuželienės, šie 
metai – ieškojimų, kūrybos, atra-
dimų, naujų patirčių, įkvėpimo. 
Arba penkeri metai gyvenimo, kurį 
labai norisi gyventi. Penkeri metai 
– penki skirtingi projektai. Vienas 
jų – „Sidabrinė linija“. Draugystė, 
bendravimas ir pagalba vieni-
šiems garbaus amžiaus žmonėms. 
K. Čiuželienė savo pranešime 
kalbėjo ir apie bendravimą bei 
savanorystę vyresniame amžiuje. 
„Sidabrinės linijos“ siekis – griau-
ti stigmą, kad senas, liūdnas ir 
niekam nereikalingas. Būtent 
siekiama pažadinti draugišką ir 
pagarbų dėmesį senyvam žmogui. 
Gyvenimas vyresniame amžiuje 
tai – praradimai, mąstymas apie 

gyvenimo prasmę ir mėgstama 
veikla. Pasak šio fondo steigėjos, 
yra du bendravimo tipai. Tai – 
aktyvieji senyvo amžiaus žmonės, 
kurie bendrauja su artimaisiais, 
draugais, kaimynais ir bendramin-
čiais. Pasyvieji – nusivylę aplinka, 
jaučia vienatvę ir vienišumą. Šie 
žmonės jaučia atskirtį, nuotaikų 
kaitą, gyvenimo prasmės prara-
dimą ir kt. Aktyvaus bendravimo 
asmenys jaučia buvimą kartu, 
savivertę, siekia naujų žinių ir 
patirčių. Jie noriai dalyvauja sava-
norystėje. Savanorystė – pagalba 
sau ir kitam. Savanorystės pagrin-
dinė motyvacija – išlikti santykyje 
su žmogumi, bendruomene, susi-
tikti naujų žmonių. Taip teigia 75 
proc. apklaustų senyvo amžiaus 
žmonių. 54 proc. senolių yra pasa-
kę, jog niekas nepasiūlė savano-
riauti. K. Čiuželienė priminė, kad 

seniausiai savanorei 83 metai. Ši 
moteris globoja perpus jaunesnę 
sergančią moterį. Šio fondo stei-
gėja stebėjosi, kad 8 proc. seny-
vo amžiaus žmonių apklausoje 
yra pareiškę, jog jie neturi laiko 
savanorystei. „Sidabrinė linija“ tai 
– draugystė, bendravimas ir pagal-
ba telefonu garbaus amžiaus žmo-
nėms. „Kai pasidalini džiaugsmu, 
džiaugsmas padvigubėja, o kai 
pasidalini skausmu, tai skausmas 
perpus sumažėja“, – tai yra pareiš-
kusi „Sidabrinei linijai“ viena iš jos 
pašnekovių. „Sidabrinės linijos“ 
savanorystė – kiekvienam po žodį. 
Tai paprasta, saugu ir pagaliau 
nieko nekainuoja. Į savanorystę 
turi ateiti kiekvienas savo noru, o 
ne įkalbinėjimu ir prašymu daly-
vauti – įsitikinusi Mariaus Čiuželio 
labdaros ir paramos fondo steigė-
ja Kristina Čiuželienė.
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