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L ie tuvos  asoc iac i jos  „Gyvast i s“  in fo rmacin i s  b iu leten i s  pac ientams i r  jų  a r t im ies iems

Namuose laikomos 
reptilijos – Salmonella 

bakterijų šaltinis - 3 psl.

Specialistai ragina 
pasenusius ir nereika-
lingus vaistus atnešti į 

vaistines - 4 psl.

Renginiai - 5 psl.
Ačiū, kad mums rašote - 14 psl.
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Lietuvos dializuojamieji laukiami Sicilijoje
NINA BALEchOVA, Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ tarybos narė

bai džiugu, jog kartu su dializuojamu 
pacientu gali vykti ir vienas lydintis 
asmuo, o tai jau didžiulis privalumas.

Dalyvavome susitikime su gydytojo 
Mukaria dializės centro Valderičės 
miestelyje administracijos darbuoto-
jais, kuriame dalyvavo ir pats Filippe 
Mukaria. Sužinojome tokius faktus, 
kad Filippe yra iš gydytojų šeimos, 
jo tėvas buvo terapeutas, o jie abu su 
broliu prieš 40 metų įkūrė savame 
gimtajame miestelyje Valderiče he-
modializės centrą. Šiuo metu veikia 
du dideli hemodializės centrai ir 
artimiausiu metu pradės priiminėti 
pacientus dar du centrai. Mums, sve-
čiams iš Lietuvos, teko lankytis būtent 
Valderičės dializės centre. Erdvi salė su 
50 vietų pacientams. Visos sesutės yra 
broliukai, visiškai nauji dializės apa-
ratai ir atliekamos visos hemodializės 
rūšys. Susikalbėti su personalu galima 
ir anglų, ir vokiečių, ir ispanų bei 
rusų kalbomis. Specialiosios tarnybos 
darbuotojai nemokamai nuo gyvena-
mosios vietos nuveža į procedūras bei 
parveža atgal. Gydytojas F. Mukaria 
kartu su savo komanda pasirūpino ir 
pacientų laisvalaikiu. Buvo suorgani-
zuota ekskursija autobusu į Sicilijos 
sostinę Palermo bei nuostabų miestą 
Monrealį. Ekskursija skirta visiems 
pacientams, panorusiems keliauti. 

Puiki proga hemodializuojamiems 
ligoniams aplankyti, pamatyti ir pail-
sėti Sicilijoje, Trapani regione.

Su kiekvienais metais didėja šiltų, 
saulėtų regionų skaičius, kuriuose 
maloniai laukiami dializuojami paci-
entai. Kalbu apie Europos Sąjungos 
šalis, kur Lietuvos piliečiui, kuriam 
reikalingos hemodializės, pakanka 
turėti galiojančią Europos sveikatos 
draudimo kortelę, kurią Ligonių 
kasos išduoda nemokamai. Dar prieš 
dešimt metų atrodė, kad su dializėm 
keliauti tiesiog neįmanoma. 

Šį kartą papasakosiu apie naują pa-
siūlymą, skirtą visiems dializuojamiems 
pacientams, aplankyti Sicilijos Trapa-
nio regioną. Paties pasiūlymo sąlygas 
galite perskaityti šio žurnalo viršelyje.

Bet apie viską iš eilės. Į Lietuvos 
asociaciją „Gyvastis“ su prašymu 
paplatinti informaciją apie galimybę 
dializuojamiems pacientams aplan-
kyti Siciliją kreipėsi gydytojo Filippe 
Mukaria, vieno iš dializės tinklo 
Sicilijoje vadovo, atstovai. 

Į vieną didžiausių Italijos salų dešim-
čiai dienų vykome keli „Gyvasties“ na-
riai. Visus savo įsipareigojimus centras 
įvykdė: nemokamas dializuojamojo 
paciento apgyvendinimas, visiškai 
nemokamas nuvežimas į procedūras 
ir lėktuvo bilietų dalinė kompensacija. 
Kadangi Lietuvos dializuojamieji buvo 
trumpiau, nei numatyta dializės įtaigos 
sąlygose, lydintiesiems reikėjo susimo-
kėti už bilietą bei apgyvendinimą. La-

Tai buvo didelė grupė iš Lietuvos, 
Lenkijos, Latvijos, iš pačios Italijos. 
Šis dializės centras šiais metais švenčia 
40-ies metų jubiliejų, todėl buvo su-
organizuotas atvykusiems iš skirtingų
Europos šalių pacientams gimtadienio
vakaras su tortu ir vaišėmis. Visuose
renginiuose, skirtuose dializės sve-
čiams dalyvavo ir pats F. Mukaria, ir jo
administracijos nariai. Pasijutau labai
laukiamu svečiu gaudama tiek dėmesio
iš centro komandos.

O apie krašto grožį, apie siciliečių 
svetingumą, apie krantus skalaujančią 
Viduržemio jūrą ir saulę,  – nieko ne-
pasakosiu, nes visa tai, nors kartą gy-
venime verta pamatyti savo akimis...

P. S. Lietuvos asociacija „Gyvastis“ 
neapsiima organizuoti kelionės.
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