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Išsėtinės sklerozės diagnozė visuo-
met sukrečia, sukelia baimę, neri-
mą, panikos priepuolius. Geriausiai 
su tuo padeda susitvarkyti pakan-
kamas kiekis informacijos, aiški ko-
vos su stresu bei ligos simptomais 
strategija ir ryžtas gyventi sveikiau. 

šiame leidinyje rasite svarbiausią 
informaciją apie išsėtinę sklerozę, 
jos sukeliamus simptomus ir kaip 
juos suvaldyti, taip pat informaciją 
apie ligos atakas. 

Didžiausias dėmesys šiame leidi-
nyje skiriamas gyvenimo būdui. 
Juk reikia susikurti naują gyveni-
mą, teks keisti kai kuriuos įpročius, 

mokytis įveikti kasdienius iššūkius. 
Bene dažniausiai gydytojų kabine-
tuose skamba klausimai apie tai, ką 
valgyti, ko nevalgyti, ar mankštintis, 
kaip mankštintis. Daug naudingų 
patarimų, rekomendacijų rasite šio 
leidinio puslapiuose. Taip pat čia 
perskaitysite istorijas žmonių, ku-
rie jau kurį laiką gyvena su išsėtinės 
sklerozės diagnoze. 

Šiame leidinyje medikai, psicho-
logai, reabilitologai, dirbantys su 
išsėtinės sklerozės pacientais, da-
linsis savo žiniomis, patirtimi, kad 
ligonių su šia diagnoze gyvenimas 
būtų kūrybingas, socialiai aktyvus ir 
laimingas.

šiame leidinyje 
rasite svarbiausią 
informaciją apie 

išsėtinę sKlerozę, 
jos suKeliamus 

simptomus ir Kaip 
juos suvaldyti.
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AUTOIMUNINė LIGA, 
KUrI VIENIEMS pASIrEIŠKIA 

VADINAMOSIOMIS 
ATAKOMIS, O KITIEMS – 

BLOGėJANčIOMIS 
OrGANIZMO FUNKcIJOMIS.

Išsėtinė sklerozė (Is) – autoimuni-
nė liga. tai lėtinis susirgimas, ku-
ris vieniems pasireiškia vadinamo-
siomis atakomis, kitiems – nuolat 
blogėjančiomis organizmo funkci-
jomis, pavyzdžiui, prastėjančiu re-
gėjimu ar gebėjimu vaikščioti. ka-
dangi liga lėtinė, jos eiga daugeliu 
atvejų taip pat lėta. kartais nuo 
vienos atakos iki kitos gali praeiti 
apie 10 metų ir žmogus net nesu-
sieja buvusio suprastėjusio regėji-
mo su pradėjusia svaigti galva. 

Nors pirmą kartą išsėtinė sklero-
zė aprašyta daugiau nei prieš 100 
metų, tikrosios išsėtinės sklerozės 
priežastys kol kas lieka nežinomos. 
Gydytojai praktikai ir mokslininkai 
aprašo bei tiria tam tikrus dėsnin-
gumus ir tendencijas, o turima in-
formacija apie ligą nuolat papildo-
ma ir tikslinama.

Liga vadinama autoimunine, nes 
įvyksta esminis organizmo autoimu-
ninės sistemos sutrikimas. Imuninė 
žmogaus kūno sistema sudėtinga, 
joje daugybė dalyvių – imuninių ląs-
telių. Jos turi galybę skirtingų pa-
vadinimų, priklausomai, kurioje or-
ganizmo vietoje yra. Visų imuninių 
ląstelių užduotis – ginti organizmą 
nuo priešų: blogųjų bakterijų, viru-
sų, neaiškių ląstelių ir kitų elementų, 
kuriems mūsų organizme ne vieta.

Tačiau kartais kai kuriems žmo-
nėms nutinka taip, kad jų imuninės 
ląstelės ima kovoti prieš savas. Iš-
sėtinės sklerozės atveju imuninės 
ląstelės, nežinia kokių priežasčių 
paskatintos, tampa karingos ir ima 
„graužti“ nervinių ląstelių paviršių. 
Jei įsivaizduotume nervinę ląstelę 
kaip elektros laidą (tokį panašumą 
tikrai įžvelgsite pažiūrėję, kokios il-
gos nervinės ląstelės ataugos, va-
dinamieji dendritai), tai pradėjusi 
graužti to laido paviršių imuninė 
ląstelė galiausiai apnuogina jo vidų. 
Elektrai tekant apnuogintu laidu vi-
sai nesunkiai gali įvykti „trumpasis 
jungimas“, kurio metu žmogui „už-
trumpinama“ kuri nors kūno funkci-
ja: pavyzdžiui, akyje ima raibuliuoti, 
svaigsta galva, tirpsta ranka, koja, 
atrodo, kad odos paviršiumi „bė-
gioja skruzdėlės“.

Išsėtinė sklerozė – ne vienintelė au-
toimuninė liga. Tokių ligų priskai-
čiuojama 100 rūšių. Daugeliui ži-
nomos tokios autoimuninės ligos 
kaip artritas, vilkligė ar diabetas. 
Sergantieji šiomis ligomis kasdien 
įrodo, kad kovojant už savo gyveni-
mo kokybę, galima ir toliau gyventi 
su mažais praradimais, ir nesvarbu, 
kokia diagnozė įrašyta tavo ligos 
kortelėje.

KoKia liga aš sergu?

išsėtinė
sKlerozė
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Mokslininkai iškėlė daug versijų dėl 
ligos „įjungimo“ priežasties: kal-
tinami virusai, aplinkoje esantys 
chemikalai ir toksinės medžiagos, 
sutrikusi tam tikrų mikroelementų 
pusiausvyra organizme, įžvelgia-
mas genetinio paveldimumo dės-
ningumas ir net tiriama mitybos 
įtaka. Kol mokslininkai diskutuoja 
ir ieško vieningo atsakymo, belieka 
gyventi toliau. Svarbiausia užduoti-
mi tampa išmokti kontroliuoti, su-
valdyti ligą, mažinti jos simptomus 
bei atrasti tokį gyvenimo būdo ke-
lią, kuris ligos eigos nepablogintų.

Kodėl?

Doc. Dr. rasa kIzlaItIenė, 
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros

klinikų Išsėtinės sklerozės
koordinacinio centro vadovė,

gydytoja neurologė

Išsėtinė sklerozė prasideda dėl to, 
kad uždegimas ir demielinizacija 
pažeidžia galvos ir nugaros sme-
genyse esančių nervinių skaidu-
lų apsauginį apvalkalą – mieliną. 
Tada sutrinka impulsų perdavi-
mas iš centrinės nervų sistemos į 
periferinę, o kai kurios organizmo 
dalys ima nebesuprasti, ką sme-
genys liepia joms daryti. Uždegi-
mas pažeidžia ir ląsteles, kurios 
atsakingos už mielino gamybą bei 
išlikimą. Šis procesas medikų va-
dinamas demielinizacija. Taip pat 
vyksta ir kitas procesas – aksonų 
degeneracija, taip apibūdinamas 
neuronų aksonų pažeidimas. Bū-
tent daugiausia dėl aksonų dege-
neracijos sukeliama negalia, kuri 
linkusi progresuoti. Jei liga dia-
gnozuojama ir pradedama gydyti 
ankstyvos stadijos, galima tikėtis, 
kad negalios pasireiškimas bus 
atidėtas daugeliui metų. Tačiau 
jei liga nustatoma praėjus keletui 
metų nuo susirgimo pradžios, o 
gydymas atidėliojamas, negalios 
progresavimo paprastai išvengti 
nepavyksta.

Lietuvos medikai moksliniuose 
straipsniuose rašo, jog moterys IS 
suserga vidutiniškai keliais metais 
anksčiau nei vyrai, jų ligai dažniau 
būdinga recidyvuojanti-remituo-
janti eiga. Gerybine ligos eiga mote-
rys serga net keturis kartus dažniau 
nei vyrai. Moterims liga progresuo-

šalIs PaPlItImas 100 000 gyventojų

Airija 230.6

Vokietija 128 

Norvegija 148

Suomija 93

Latvija 90

Estija 82 

Lietuva 78

Išsėtinės sklerozės paplitimas Europoje (2011 m. EMSP MS Barometer duomenys)

pasaulyje yra apie 2,3 mln. ser-
gančiųjų išsėtine skleroze. Euro-
poje daugiau nei 700 000 žmo-
nių yra išgirdę išsėtinės sklerozės 
diagnozę.

Liga dažniausiai diagnozuojama 
20–50 m. amžiaus žmonėms.

Vyresniame amžiuje susirgimų 
skaičius reikšmingai mažėja. re-
tais atvejais ligos pradžia paste-
bima ir 10–17 metų amžiaus vai-
kams.

Yra pakankamai mokslinių įrody-
mų, kad išsėtinė sklerozė yra pa-
veldima. Jeigu šia liga sirgo jūsų 
tėvas ar brolis, tikimybė, kad jūs 
susirgsite šia liga padidėja 1–5 
proc. Monozigotinių dvynių atve-
ju rizika susirgti išsėtine skleroze 
siekia net 20–25 proc.

ja lėčiau ir to paties laipsnio negalią 
moterys pasiekia 2,4–5,3 metų vė-
liau nei vyrai. Nustatyta, kad ir ko-
gnityviniai sutrikimai moterims, ser-
gančioms IS, būna mažiau išreikšti 
nei vyrams, nors ligos trukmė ir am-
žius yra panašūs. 

dažniausiai liga pasi-
reišKia 18–45 gyveni-
mo metais.

statistiKa
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lietuvoje 2600 žmonių yra iš-
girdę išsėtinės sklerozės dia-
gnozę. 70 proc. lietuvių, turinčių 
išsėtinės sklerozės diagnozę, 
vartoja ligą modifikuojančius 
medikamentus. Vidutinis nau-
jai diagnozuotų žmonių amžius 
yra 29 metai. 100 proc. sergan-
čiųjų vartoja simptominį gydy-
mą.

latvijoje gyvena 1800 žmo-
nių sergančių išsėtine skleroze. 
Liga pasireiškia apie 28-uosius 
gyvenimo metus.

estijoje diagnozuota 1100 ser-
gančiųjų išsėtine skleroze. 90 
proc. diagnozuotų Estijoje ser-
ga recidyvuojančia-remituojan-
čia forma. 
 

(Europos išsėtinės sklerozės platfor-
mos duomenys, www.emsp.org)

lietuva. latvija. estija.

Daugiausia sergančiųjų išsėtine 
skleroze (daugiau nei 100 paci-
entų 100 000 gyventojų) gyvena 
centrinėje ir Šiaurės Amerikoje, 
Vidurio bei Šiaurės Europoje;

pasaulio banKo atliKta 
studija parodė, Kad: 

Šiek tiek mažiau (60–100 pacien-
tų 100 000 gyventojų) sergančių-
jų išsėtine skleroze gyvena pietų 
Europoje, Australijoje;

Itin mažai sergančiųjų išsėtine 
skleroze – Azijos šalyse (mažiau 
nei 5 pacientai 100 000 gyvento-
jų).

Išsėtinės sklerozės stebėsenos sis-
temos duomenimis, dabar Lietu-
voje yra užregistruota apie 2000 
išsėtine skleroze sergančių žmonių. 
Iš tikrųjų, turėtų būti maždaug tūks-
tančiu ligonių daugiau. Taip yra dėl 
to, kad stebimi pacientai įtraukiami 
palaipsniui, tvirtai įsitikinus diagno-
ze ir užregistruoti ne visi sergantieji, 
nes dalis jų vis dar svarsto ar būti 
įtrauktiems į ilgalaikio stebėjimo 
programą, kiti nežino, kad serga, o 
dalis žmonių pas gydytojus neatei-
na arba nesigydo.

Tie, kurie svarsto, ar jiems vartoti 
medikamentus, visai negalvoja, kas 
bus po dvidešimties metų. Kai po 
pirmojo paūmėjimo atkryčiai ilgai 
nepasikartoja ir ilgą laiką nesivysto 
negalia, tai sukuria žmogui apgau-
lingą įspūdį, jog taip bus visada. Ty-
rimai rodo, kad esant išsėtinės skle-
rozės diagnozei, nervinis audinys 
nyksta nepriklausomai nuo ligos ei-
gos ir paūmėjimų dažnio.

Doc. Dr. rasa kIzlaItIenė, 
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros

klinikų Išsėtinės sklerozės
koordinacinio centro vadovė,

gydytoja neurologė
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Nervus apsaugančios medžiagos 
mielino irimas medikų yra trumpai 
vadinamas demielinizacija. Šis pro-
cesas visuomet vyksta kartu su už-
degimu. Nervų dangalas mielinas 
yra sudarytas iš daug riebalų ir bal-
tymų turinčios medžiagos, kuri ge-
rai izoliuoja nervus ir padeda jiems 
siųsti būtinus elektrinius signalus 
(pavyzdžiui, reikalingus kūno rau-
menims susitraukti, kalbos raume-
nims, maistui ryti ir kt.). pažeidus 
ar visai sunaikinus mieliną (jis geba 
iš dalies regeneruotis), nerviniai 
impulsai perduodami netiksliai ir 
netinkamai, ir tai virsta tam tikrais 
simptomais. 

Tipiniais atvejais liga prasideda 
ūmiai arba poūmiai, vadinamuoju 
izoliuotu nervų sistemos pažeidimo 
sindromu, pavyzdžiui, regos sutri-
kimu ar vienos kūno pusės, vienos 
kojos silpnumu, nutirpimu. 

Dažniausiai išsėtinei sklerozei bū-
dinga banguojanti eiga: paūmėji-
mus keičia ilgalaikės ar trumpos re-
misijos, jų metu daug metų galima 
jaustis visiškai gerai.

recidyvuojanti-remituojanti ligos 
forma pasitaiko dažniausiai – 40–
85 proc. atvejų. 15 proc. pacientų, 
sergančių recidyvuojančia-remi-
tuojančia forma, ligos eiga yra ge-
rybinė, per 15 metų sukelianti mi-
nimalią negalią. gydymas sergant 
recidyvuojančia-remituojančia li-
gos forma būna efektyvus.

Žmonėms, sergantiems pirmine 
progresuojančia IS, nuo pat ligos 
diagnozavimo būdingi nuolat sti-
prėjantys simptomai ir nėra išsiski-
riančių recidyvų. Negalia vis didėja, 
o kai kada būklė gali tapti stabili 
arba tęstis ištisus mėnesius ar me-
tus. Šia ligos forma dažniausiai ser-
ga vyresnio amžiaus žmonės. Ji pa-
prastai pasireiškia sulaukusiems 40 
metų ir vyresniems (tik retais atve-
jais suserga ir jaunesni). pirminiai 
šios ligos požymiai – eisenos sutri-
kimai, dėl ko tampa sunkiau vaikš-
čioti pėsčiomis. pirminė progresuo-
janti IS forma sudaro apie 15 proc. 
atvejų. 

Visos progresuojančios formos yra 
spartesnės eigos ir agresyvesnės.

dažniausiai išsėtinei 
sKlerozei būdinga 
banguojanti eiga: 
paūmėjimus Keičia 

ilgalaiKės ar 
trumpos remisijos.

išsKiriamos Kelios 
išsėtinės sKlerozės 
KliniKinės formos: 
1. recidyvuojanti–remituojanti;
2. pirminė progresuojanti;
3. recidyvuojanti–progresuojanti;
4. antrinė progresuojanti. 

ligos eiga ir simptomai
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jolanta kalnIna, 
Latvijos Jūros medicinos centro 

gydytoja neurologė, 
Išsėtinės sklerozės centro vadovė

Išsėtinės sklerozės gydymą galė-
čiau skirstyti į du ciklus: iki magne-
tinio rezonanso tyrimo bei vaistų 
atsiradimo ir po to. Latvijoje 1998 
metais gydyti tik pavieniai pacien-
tai. Žmonės turėjo patys susimokėti 
už vaistus, todėl labai dažnai gy-
dymas buvo pradedamas per vėlai. 

2000-aisiais metais mūsų šalyje eg-
zistavo toks išsėtinės sklerozės gy-
dymo finansavimo modelis, kuomet 
vaistams pinigai būdavo skiriami 
dvejiems metams, po to gydymas 
nutraukiamas. Gydytojai neurologai 
matė, kad nutraukus gydymą liga 
grįždavo. Keičiant požiūrį į išsėtinės 

sklerozės gydymą suprantame, kad 
tai – lėtinė liga, tad medikamentų 
vartojimas tęsis visą gyvenimą. Tik 
itin retais atvejais gydymas medi-
kamentais gali būti nutraukiamas.

po 2010-ųjų metų mes labai lengvai 
pradėjome diagnozuoti šią ligą at-
ėjus į šalį moderniems magnetinio 
rezonanso tyrimams.

Anksčiau mes galėdavome siūly-
ti dalyvauti žmonėms klinikiniuose 
vaistų tyrimuose. Dėka šių tyrimų 
esame susipažinę su vaistais, kurie 
mūsų šalyje dar net neaprobuoti. 
Dabar gydytojas neurologas paci-
entui gali pasiūlyti apie 14 medika-
mentų, kurie gali būti naudingi jo 
sveikatai.

Iš kitų Europos šalių mus pasiekia 
nauja vaistų pasirinkimo tendencija. 
Dar prieš kurį laiką gydytojų konsi-
liumas spręsdavo, kokį medikamen-
tą paskirti konkrečiam pacientui. 
Dabar vaistų pasirinkime aktyviai 
dalyvauja ir pacientai. Medikai visa-
da žino, kokį vaistą  rinktis geriau, 
tačiau paciento žodis visada lemia-
mas. Jis visada gali pasirinkti jam 
priimtiną vaisto formą. Vaisto for-
mos pasirinkimui įtakos gali turėti 
įvairios paciento baimės ar įsitikini-
mai (adatų baimė, baimė netinka-
mai susileisti medikamentus, bū-
simas šeimos planavimas ir pan.). 
Visa tai medikams būtina žinoti ir 
atkreipti dėmesį, nes gydant besi-
laukiančią pacientę gali iškilti nenu-
matytų sunkumų. 

šiuolaiKišKi ir 
modernūs magnetinio 
rezonanso tyrimai 
leidžia mediKams 
lengvai diagnozuoti 
šią ligą nuo 2010 metų.

Mes visuomet pradedame nuo tų 
medikamentų, kurie turi mažiausią 
pašalinį poveikį. Svarbiausia, nenu-
traukti gydymo, kalbėtis su savo 
neurologu apie galimus pašalinius 
efektus. Labai mėgstu aktyvius, 
savo liga ir jos gydymu besidomin-
čius pacientus, kurie užduoda tiks-
lius klausimus ir aktyviai dalyvauja 
sprendimų priėmime.

Latvijoje slaugytojos, dirbančios 
neurologijos skyriuose, speciali-
zuojasi išsėtinės sklerozės vaistų 
srityje. Kiekviena išmano geriausiai 
tam tikrus medikamentus ir pade-
da žmogui išmokti juos susileisti, 
papasakoja, kaip juos vartoti, kokie 
būna pašaliniai efektai ir kaip juos 
suvaldyti. 

Tad klauskite, kalbėkite, pasakokite, 
kokia jūsų savijauta – mes padėsi-
me jums jaustis geriau.
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jūtis, rečiau – skausmas;
pusiausvyros sutrikimai: mėtymas 
į šonus vaikštant, smulkių judesių 
pasunkėjimas;
regėjimo pablogėjimas, dvejini-
masis akyse;
Šlapinimosi, tuštinimosi, lytinės 
funkcijos sutrikimai;
Nuotaikų kaita, negebėjimas susi-
kaupti, depresija.

Galimi įvairūs ir kiti simptomai bei 
jų deriniai, kuriuos atpažins neuro-
logas. Kai kurie išsėtinės sklerozės 
simptomai gali trukti trumpai, kiti – 
ilgiau ar net visą gyvenimą. Simpto-
mai gali kartotis ir praeiti savaime.

(branas, 2000)
pacientams neretai būna sunku at-
skirti naują simptomą nuo ligos ata-
kos. Siūlau vadovautis 24 valandų 
taisykle ir dar įvertinti, kaip smarkiai 
naujas simptomas jums trukdo ko-
kybiškai gyventi. Visuomet pravar-
tu būtų pasitarti su gydytoju neu-
rologu. Juolab, kad egzistuoja daug 
simptomus kontroliuojančių me-
dikamentų, kuriuos skiria medikas. 
raumenų spastiškumui mažinti gali 
būti skiriami raumenų tonusą at-
palaiduojantys medikamentai. Taip 
pat yra vaistai, kurie padeda susi-
tvarkyti su nutirpimais, „skruzdėlių 
bėgiojimais“, šlapimo nelaikymu. 
Kai kuriuos simptomus koreguoti 
siūlome specialiais kineziterapiniais 
užsiėmimais (galvos svaigimą) ar 
poilsiu (nuovargį).

ligos ataKos ir 
simptomų Kontrolė

IšsėtInės sklerozės ataka 
vaDInamI atsIraDę naujI sImP-
tomaI ar sustIPrėję esantys, 
kurIe tęsIasI IlgIau kaIP 24 
valanDas. 

Būtina tuo metu atvykti pas gy-
dytoją neurologą. Įvertinsime jūsų 
klinikinę neurologinę būklę, atliksi-
me magnetinio rezonanso tyrimą 
(MrT) bei kitus reikalingus tyrimus. 
MrT tyrimas leidžia gydytojams 
įvertinti, kaip pasikeitė uždegiminių 
židinių smegenyse situacija ir ar at-
sirado naujų ligos židinių. Toks ste-
bėjimas medikams yra būtinas, nes 
jis leidžia įvertinti, kaip progresuoja 
ir vystosi liga. pagal tai skiriamas 
gydymas arba jis keičiamas.

meD. m. Dr.  lIna malcIenė, 
Klaipėdos Išsėtinės sklerozės centro įkūrėja, 

gydytoja neurologė

Atakos dažniausiai gydomos į veną 
leidžiamais steroidiniais vaistais. 
Lengvesnių atakų gydymui nau-
dojama kita šio vaisto forma – ta-
bletės. Kuris būdas bus skiriamas 
konkrečios atakos metu sprendžia 
gydytojas neurologas įvertinęs 
daug veiksnių: esamą būklę, buvu-
sias atakas, buvusius simptomus, 
esamą gydymą ir t.t. 

klasIkInIaIs IšsėtInės sklero-
zės sImPtomaIs laIkomI:

Motoriniai sutrikimai: galūnių sil-
pnumas ar nejudrumas (paraly-
žius), raumenų įtampa (spastišku-
mas);
Jutimo pakitimai: užtirpimas, ne-
jautra, badymo ar dilgsėjimo po-

dažniausiai pasireiš-
Kiantys simptomai:
86%

73%

69%

66%

64% 

64%

54% 

51% 

nuovargis

pusiausvyros sutrikimas

raumenų silpnumas

šlapinimosi ir tuštinimosi
sutrikimai

tirpimas ar dilgsėjimas

raumenų įtempimas

skausmas

raumenų spazmai
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Kasdien mankštinkitės 10–30 min.

Fizinį krūvį (jam priskiriamas ir 
ėjimas) paskirstykite taip, kad jis 
tęstųsi ne ilgiau kaip 45 min. po 
ilgesnių fizinio aktyvumo interva-
lų verta daryti 15–20 min. trukmės 
pertraukas.

Susidarykite dienotvarkę, dides-
nes užduotis suskirstykite į ma-
žesnes dalis.

Fiksuokite veiksnius (ilgesnis dar-
bo laikas, patirtas stresas, karštis, 
šaltis ir pan.), kurie didina nuo-
vargį, ir jeigu kuris nors jų didina 
nuovargį, jo venkite.

rekomenduojama pradėti pildyti 
„nuovargio dienoraštį“ – po ku-
rio laiko jo pagalba pastebėsite, 
kuriuo dienos metu jaučiate di-
džiausią nuovargį. Tai leis planuoti 
dienos darbus ir būtent tomis va-
landomis nesiimti didelių darbų, 
pavyzdžiui, eiti į parduotuvę ap-
sipirkti.

Jei galite, tada, kai jaučiatės di-
džiausią nuovargį, dienos metu 15 
min. pamiegokite.

papildykite mitybą produktais ar 
maisto papildais, kurie suteikia 
energijos (baltymai, B grupės vi-
taminai, aminorūgštys ir kt.).

Kaip valdyti nuovargį? 

Tinklalapyje www.msonetoone.
com/ms-symptom-tracker patei-
kiama lentelė, kuri padės „sugau-
dyti“ visus simptomus, įvardyti jų 
dažnį, stiprumą. Toks simptomų 
dienoraštis būtų labai naudingas 
jūsų gydytojui neurologui.

Daug įkvepiančių žmonių istorijų 
apie sukontroliuotus simptomus ra-
site tinklalapyje www.theworldvsms.
com

reKomenduojama pildyti 
„nuovargio dienoraštį“ – 
po Kurio laiKo jis padės 

pamatyti, Kuriuo dienos metu 
jaučiate didžiausią nuovargį. 

tai leis planuoti dienos 
darbus, tomis valandomis 

nesiimti didelių darbų.
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pasekmių priėmimas. pastebime, 
kad vyrams dažniau būna sunku 
susitaikyti su žinia, jog nebegalės 
vairuoti. Kartais jiems būna fiziškai 
sunku spausti greičio ar stabdžių 
pedalą. Tačiau, laimei, yra ne viena 
pagalbinė priemonė. Kartais sutrin-
ka kognityviniai gebėjimai, pavyz-
džiui, sulėtėja reakcijos laikas ir ge-
bėjimas vienu metu apdoroti įvairią 
informaciją. Tokiu atveju leisti žmo-
gui vairuoti gali būti išties pavojin-
ga, – aiškina profesorė. 

Daugelis mano sutiktų žmonių gal-
voja, kad jų kognityvinė funkcija 
nesilpnėja, jie nejaučia, kad būtų 
suprastėjusi atmintis ir kiti kognity-
viniai gebėjimai. Kai kurie vyrai tei-
gia, kad jiems sunku bendrauti su 
aplinkiniais, juos vargina nuolatiniai 
priminimai apie pokyčius. Kai iškyla 
panašios situacijos, rekomenduo-
jame kreiptis į neuropsichologus, 
kurie atlieka įvairius atminties ir dė-
mesio sutelkimo testus. Neuropsi-
chologas tam tikrą laikotarpį stebi 
asmenybės pokyčius. Jei tokių po-
kyčių aptinkama, jie rekomenduoja 
puikių priemonių smegenų lavini-
mui. Man kur kas lengviau bendrau-
ti su pacientu, jei galiu aiškiai pa-
rodyti, kaip konkrečiai liga pakeitė 

Daugelis, išgirdę išsėtinės sklerozės 
diagnozę, supranta, kaip liga pavei-
kia smegenis, tačiau ne visada nu-
tuokia, kaip ji veikia kognityvines 
funkcijas. Nemažai mano sutiktų 
žmonių, kurių kognityvinės funkci-
jos susilpnėja, patiria sunkumų dar-
be, socialinėse situacijose, pasikei-
čia jų santykiai su šeimos nariais, be 
to, pasidaro sunku atlikti įprastus 
kasdienius veiksmus, – sako Oslo 
universitetinės ligoninės Ulevalo 
skyriaus neurologijos profesorė Eli-
sabeth Gulowsen celius, duodama 
interviu telefonu apie smegenų vei-
klą. 

Žmogui, kuriam diagnozuota išsė-
tinė sklerozė, gali būti išties sudė-
tinga pačiam pajusti kognityvinius 
pokyčius. Dažniausiai jų pasikeitusį 
elgesį, atmintį ar asmenybę pirmieji 
pastebi šeimos nariai, artimi kole-
gos ar draugai.

PokyČIaI kasDIenybėje

Išsėtine skleroze sergančioms mo-
terims ir vyrams paprastai rūpi tie 
patys pakitusių kognityvinių gebėji-
mų aspektai, tačiau E. celius paste-
bi, kad vienas dalykas labiau aktua-
lus vyrams. Vienas iš tokių yra ligos 

o Kas vyKsta su smegenimis?
TEKSTO AUTOrė: ELIN VÆrNES

maistingas ir sveiKas 
maistas, derinamas su 

fiziniu aKtyvumu, 
padeda sumažinti 

uždegimą smegenyse.
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skIrk savo smegenIms Dau-
gIau DėmesIo

Kaip galėtume lavinti savo smege-
nis? Elisabeth turi kelis paprastus 
patarimus, kaip tą daryti kasdien: 
„Kalbėdama su savo pacientais, 
skubu pasiūlyti jiems kasdienes 
smegenų treniruotes. pavyzdžiui, 
išspręsti kryžiažodį, paprašyti šei-
mos narių užduoti įvairių sričių vik-
torinos klausimus, lavinti atmintį 
atliekant kasdienius veiksmus: ap-
sipirkti be pirkinių sąrašo arba iš-
vardyti šeimos narių gimtadienius. 
Tokie pratimai aktyviai lavina sme-
genis, o, derinant juos su fiziniu ak-
tyvumu, kūnas ir smegenys gauna 
didelę dozę stiprybės kovojant su 
liga“, – pataria E. celius.

ar keičia jo elgesį. Turėdami faktus, 
galime kartu sudaryti planą, kaip 
sustabdyti šiuos smegenyse vyks-
tančius procesus, – sako Elisabeth 
celius.

sveIkų smegenų svarba

Sveikos smegenys svarbios mums 
visiems, bet išsėtine skleroze ser-
gantiems asmenims tai tampa es-
mine užduotimi. pusė sergančiųjų 
išsėtine skleroze patiria kognityvi-
nių sunkumų.

Laimei, šiuolaikinė medicina siū-
lo ir gydymą, ir priemonių, sutei-
kiančių jiems galimybę išsaugoti 
sveikas smegenis. Dažnai žmonės 
klysta manydami, kad išsėtinė skle-
rozė pažeidžia raumenis ir paliečia 
žmogų tik fiziškai. Išsėtinė sklerozė 
pasireiškia galvos ir nugaros sme-
genyse. Būtent jie pažeidžiami la-
biausiai.

Mums, dirbantiems su išsėtine skle-

sveiKos smegenys 
svarbios mums vi-
siems, bet išsėtine 
sKleroze sergantiems 
asmenims tai tampa 
esmine užduotimi.

roze sergančiais pacientais, svar-
biausias tikslas yra sumažinti sme-
genų atrofiją. puikiai suprantame, 
kad pacientai nori gyventi įprastą 
gyvenimą, ypač kalbant apie kogni-
tyvinius gebėjimus. Galime pasiūly-
ti gerų gydymo alternatyvų, itin su-
mažinančių smegenų atrofiją. Yra ir 
profilaktinių priemonių. pavyzdžiui, 
su pacientais aptariame sveikos mi-
tybos svarbą. Subalansuota ir svei-
ka mityba, kompleksiškai derinama 
su fiziniu aktyvumu, padeda suma-
žinti uždegimą smegenyse, – aiški-
na E. celius.

vyraI kenČIa nuo DePresIjos

Susilpnėjusios kognityvinės funkci-
jos dažnai sukelia depresiją. Elisa-
beth pasakoja, kaip vyrams sunku 
prabilti apie šią problemą. Anot jos, 
daugeliui vyrų sunku pripažinti, kad 
juos kankina slogios mintys ir nuo-
lat besikeičianti nuotaika. pastebi-
mas vis didėjantis poreikis gydy-
tojams aktyviai klausinėti pacientų 
apie depresijos simptomus. Gydy-
tojos nuomone, jie privalo suteikti 
vyrams galimybę apie tai kalbėti, 
kad išsiaiškinti kuo daugiau svarbių 
faktų apie ligą. Taipogi vyrams būtų 
lengviau kalbėtis su kitais vyrais, 
išgyvenančiais tą patį. Taip būtų 
lengviau sulaužyti tabu ir pamaty-
ti, kad ne jie vieni susiduria su pa-
našiais sunkumais. Jų darbas ir yra 
pastebėti tokius žmones ir sudaryti 
sąlygas jiems bendrauti ir konsul-
tuotis.

atminties pratimai 
lavina smegenis, o de-
rinant juos su fiziniu 
aKtyvumu, Kūnas ir 
smegenys gauna didelę 
dozę stiprybės Kovo-
jant su liga.
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ineta 
osipoviča
NErEIKIA prArASTI 

OpTIMIZMO, GYVENIMAS 
NESIBAIGIA! KLAUSYKITE 

SAVO KūNO Ir GYDYTOJų, 
BENDrAUKITE SU 

pOZITYVIAIS ŽMONėMIS

„Blogai, kad aš nežinojau, ko me-
dikų klausti, o gautos informacijos 
neaptardavau su savo gydytoju. 
Kartą išgirdau, kad mano imunite-
tas silpnas ir grįžusi namo ėmiausi 
veiksmų, kad jis sustiprėtų. Tačiau 
tai nepadėjo ir kas kelis mėnesius 
sulaukdavau naujų ligos požymių: 
akys žvairavo, dvejinosi, tirpdavo 
padai ir visas kūnas. Gydytojų nuo-
mone, mano liga ėmė progresuoti. 
Kartą vienas iš jų paklausė ar ne-
vartoju papildų, kurie turėtų įtakos 
ligos progresavimui. Mano atsa-
kymas buvo teigiamas. Aš gėriau 
ežiuolės ir ginkmedžio preparatus 
– juk man reikėjo stiprinti įmunitetą. 
Tačiau, vėliau paaiškėjo, jog jo sti-
printi nereikėjo, jis ir taip buvo sti-
prus. Aš ne taip supratau, ką sakė 
medikai“, – pirmuosius nesusiprati-
mus prisimena Ineta.

Jai teko dvejus metus dalyvauti 
naujų vaistų programoje. „Tai buvo 
į veną leidžiami vaistai. Manau, kad 
per tuos du metus sustiprėjau. Vė-
liau man kasdien į raumenis leisda-
vo vaistus. Dabar jau dešimt metų, 
kai juos leidžiuosi tris kartus per sa-
vaitę.

latvė Ineta osIPovIČa (48 m.) 
jau 23 metus gyvena su Išsė-
tInės sklerozės DIagnoze. Ji 
puikiai prisimena ligos pradžią: „Tuo-
met ilgai nesupratau, kas su manimi 
darosi. Akyse būdavo lyg debesys 
užplaukia, tą pateisinau, nes dirbau 
prie kompiuterio. paskui pradėjau 
jausti, kad jaučiuosi pavargusi nuo 
ankstyvo ryto, nepriklausomai nuo 
to, koks  buvo metų laikas. Kurį laiką 
nuovargį galėjau paaiškinti žiemos 
tamsa, bet paskui ir vasarą prabus-
davau ryte pavargusi... Kai nualpau 
ir greitosios pagalbos automobilis 
nuvežė į ligoninę, medikai ėmėsi ty-
rimų. po magnetinio rezonanso ty-
rimo buvau iškviesta į gydytojo ka-
binetą, supratau, kad manęs laukia 
kažkas rimto. Gydytojas sakė, kad ir 
galvos, ir stuburo smegenyse buvo 
rasti uždegimo židiniai – man dia-
gnozavo išsėtinę sklerozę“.

Moteris nebuvo girdėjusi tokios di-
agnozės. Ineta galvojo, kad jai pra-
sidėjo depresija, ji tris dienas be pa-
liovos verkė. Vėliau viena gydytoja 
neurologė jai išsamiau papasakojo 
apie ligą, papasakojo ir apie pacien-
tų organizaciją, kurioje ji gaus pa-
laikymą ir išsamią informaciją kaip 
gyventi toliau. 

KlausyKitės savo Kūno
 ir gydytojų
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per tą laiką atakų nebuvo, naujų už-
degimo židinių atsiranda, bet jie ne-
aktyvūs“, – pasakoja Ineta. 

Ji įsitraukė į pacientų organizacijos 
veiklą manydama, jog bendravimas 
su likimo draugais suteikia jai jėgų: 
„Mes labai palaikome vieni kitus, o 
tai mane labai stiprina. Motyvuoja 
suvokimas, jog daugeliui žmonių 
esu įkvėpimo šaltinis“.

Ineta kasdien daug vaikšto, o prieš 
aštuonerius metus kardinaliai pa-
keitė savo mitybą. „Visai nevalgau 
duonos, o vietoje mėsos stengiuosi 
rinktis žuvį. Į lėkštę deduosi salotas 
ir mėsą. Jeigu valgau mėsą, tuo pat 
metu nevalgau kruopų. Numečiau 
svorio, jaučiuosi lengvesnė. Galvo-
ju, kad kai valgai lengviau virškina-

mą maistą, organizmui nereikia visų 
jėgų skirti jo virškinimui“, – sako 
moteris.

Šiuo metu ji dirba pacientų organi-
zacijoje masažuotoja. Ineta juokiasi, 
jog labai mėgsta tą tikrą, fizinį nuo-
vargį, kuris apima dienos pabaigo-
je, o ne tą, kuris pasireiškia ryte, vos 
nubudus. „Neseniai diagnozę išgir-
dusiam žmogui aš patarčiau nepa-
siduoti, nes iš savo patirties galiu 
pasakyti, kad ši diagnozė – tai nėra 
viso ko pabaiga. Nereikia prarasti 
optimizmo, gyvenimas nesibaigia! 
Klausykite savo kūno ir gydytojų, 
bendraukite su pozityviais žmonė-
mis“, – pataria Ineta ir kviečia sti-
prybės bei palaikymo ieškoti paci-
entų organizacijose.

„mes labai palaiKome 
vieni Kitus, o tai mane 
labai stiprina. moty-
vuoja suvoKimas, jog 
daugeliui žmonių esu 
įKvėpimo šaltinis“.
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JūSų GYVENIME 
KArTU SU DIAGNOZE 

TUrI ATSIrASTI VIETOS 
Ir NAUJIEMS GYVENIMO 

BūDO ĮprOčIAMS: 
MANKŠTAI, VAIKŠčIOJIMUI 
Į SAVIpAGALBOS GrUpES 

Ar pASIKEITUSIAI MITYBAI.

gyvenimas
su išsėtine
sKleroze

pirmieji keli metai, sužinojus diagno-
zę, būna kupini painių minčių, naujų 
gluminančių simptomų, taikymosi 
su diagnoze, tad šiuo laikotarpiu 
svarbu daugiau dėmesio skirti sau. 
Verta pagalvoti, kaip turėtų atrody-
ti jūsų diena, kad joje būtų mažiau 
streso, kaip planuoti darbus, poilsį 
(vakarus, savaitgalius, atostogas), 
atrasti laiko mankštai. Iš anksto rei-
kia susikurti „atsitraukimo planą”, 

t.y. numatyti, kaip elgsitės, kai paju-
site, jog apima panika, žemė slysta 
iš po kojų, o niūrios mintys jus už-
valdo. 

Jūsų gyvenime kartu su diagnoze 
turi atsi rasti vietos ir naujiems gy-
venimo būdo įpročiams: mankštai, 
vaikščiojimui į savipagalbos grupes 
ar pasikeitusiai mitybai.

susiKurti naują gyvenimą
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moniKa
rinKevičienė
IŠSėTINėS SKLErOZėS 
DIAGNOZė LABIAU 
GąSDINA MANO 
ArTIMUOSIUS, TAD DAŽNAI 
KLAUSIU, KAIp JIE JAUčIASI
Ir VIS prIMENU, KAD 
LIGA NESUTrUKDė 
NEI VIENAI SVAJONEI. 

visKas yra išsprendžiama 
31 metų vIlnIetė monIka Iš-
sėtInės sklerozės DIagnozę 
IšgIrDo PrIeš 4 metus. „Viskas 
prasidėjo nuo pėdų ir kojų tirpimo. 
pradžioje tirpo tik padai, vėliau tir-
pimas pradėjo kilti į viršų ir kai pa-
siekė juosmenį, nusprendžiau, kad 
to negalima paaiškinti nuovargiu ar 
magnio trūkumu, kreipiausi į neuro-
logus. Buvau paguldyta į ligoninę 
išsamiems tyrimams. Ten ir išgirdau 
diagnozės pavadinimą, bet nebu-
vau nieko apie tokią ligą girdėjusi, 
tad tik klausinėjau, o kas tai?“ – juo-
kiasi prisiminusi Monika. – „Tau da-
rys punkciją. Gerai, o kas tai? Tau 
išsėtinė sklerozė. O kokia tai liga? 
Tokia, štai patirtis ligoninėje“.

Monika – neįtikėtinai optimistiškas 
žmogus. Ji linksmai prisimena, kaip 
jai patiko ligoninės palata, kurio-
je buvo tik du žmonės ir virš lovos 
kabėjo kompiuteris, patiko maistas, 
malonūs ir paslaugūs gydytojai bei 
slaugytojai, kurie išmokė susileisti 
vaistus.

„Bijai, kai nežinai. O nežinosi, kol 
nepabandysi. pabandžiau ir supra-
tau, kad pati vaistų susileisti negalė-
siu, tad dabar kas kartą man vaistus 
suleidžia: vyras, mama, bendradar-
biai. Darbe iš karto pasakiau, kad 
turiu tokią diagnozę. Nemačiau rei-
kalo slėpti savo ligą ir daryti iš to 

paslapties. Man gyvenimas įdomus, 
tad įdomi ir mano liga. Aš vartoju 
leidžiamuosius vaistus, stengiuosi 
pažinti savo savijautą: negėriau vie-
ną kartą nesteroidinių vaistų prieš 
susileidžiant vaistą ir žiūrėjau, po 
kiek laiko prasidės jų veikimas. Kitą 
kartą susileidau vaistus ir negėriau 
kitą dieną nesteroidinių – žiūrėjau, 
ar galiu ištverti pašalinius povei-
kius be papildomų medikamentų. 
Manau, svarbu  aiškintis, kaip vei-
kia vaistai, kaip jautiesi po jų susi-
leidimo. Tokie „eksperimentai“ įne-
ša daugiau aiškumo ir sklaido visas 
baimes“, – nedingsta šypsena nuo 
Monikos veido.

Finansų srityje dirbanti mergina yra 
baigusi kraštovaizdžio architektūrą 
ir svajoja dirbti gamtoje. Todėl jau 
metus laiko savanoriauja viename 
iš regioninių parkų, o prie namų turi 
darželį, kur augina daržoves. Moni-
ka sako, kad ji atrado geriausią me-
ditacijos ir nusiraminimo būdą – sa-
vojo daržo priežiūrą.

„Kažkada gulėdama ligoninėje nu-
braukiau ašarą... Supratau, kad skai-
tyti internete apie išsėtinę sklerozę 
– tas pats, kas skaityti vaisto ano-
taciją. Ten surašyta viskas, kas gali 
nutikti blogiausia, bet tai  nereiškia, 
kad tau taip nutiks. Išsėtinės sklero-
zės diagnozė, matau, labiau gąsdi-



„supratau, Kad sKaityti 
internete apie išsėtinę 
sKlerozę – tas pats, 
Kas sKaityti vaisto 
anotaciją. ten 
surašyta visKas, Kas 
gali nutiKti blogiausia, 
bet tai nereišKia, Kad 
tau taip nutiKs“ 
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na mano artimuosius, tad dažnai jų 
klausiu, kaip jie jaučiasi ir vis prime-
nu, kad liga nesutrukdė nei vienai 
svajonei ar norui. Gyvenimas išgir-
dus diagnozę nepasikeitė“, – sako 
Monika. Išties, neseniai mergina da-
lyvavo Vilniuje vykusiame Moterų 
ralyje, prieš porą metų lipo į Tatrų 
kalnus.

Monika pamena, kaip vienam liki-
mo draugui visus jo minėtus ligos 
minusus „išvertė“ į pliusus. „Viskas 
yra išsprendžiama. pastebėjau, kad 
greit pakėlus galvą į viršų ji prade-
da svaigti. Dabar tai žinau ir staigių 
judesių nedarau. Be to, kineziterapi-
niai užsiėmimai leido suprasti, jeigu 
sportuosiu, pasieksiu gerų rezulta-
tų: nesvaigs galva, netirps pėdos, 
nekamuos kitokios problemos. Man 
labai patinka kineziterapiniai užsiė-

mimai ir baseinas“, – pasakoja Mo-
nika.

Mergina pripažįsta, kad diagnozė 
privertė padaryti vieną labai reikš-
mingą pokytį – peržiūrėti mitybos 
įpročius. „O jau kaip aš nesveikai 
maitinausi!“ – juokiasi Monika ir pa-
sakoja, kaip atrodė jos dienos me-
niu: „pusryčiams plytelė šokolado, 
pietums kelios bandelės, dar koks 
nors šokoladukas, ledai, vakarienei 
vėl koks nors saldus kepinys. Mity-
bą pakeičiau į gerą pusę. Dabar at-
randu tiek naujų skonių: sriubos, ko-
tletai, koks nuostabus dalykas yra 
vaisiai, uogos! Ir saldu, ir skanu, ir 
sveika! pradėjusi sveikiau maitintis 
tapau lengvesnė, energingesnė. Šis 
pokytis atnešė gerą savijautą ir tiek 
naujų, neįtikėtinai skanių atradimų. 
Tai kam bijoti pokyčių?”
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psichologiniu požiūriu liga yra tam 
tikras praradimas. Žmogus praran-
da ne tik fizinę sveikatą, bet ir savo 
planus, svajones, socialinį gyveni-
mą, turi susitaikyti su mažėjančio-
mis galimybėmis. Dėl ligos gali tekti 
atsisakyti savo ambicijų, keisti pla-
nus, ieškoti naujų siekių. 

Sužinojus išsėtinės sklerozės dia-
gnozę, atsirandant naujiems simp-
tomams arba stiprėjant negaliai, tai 
gali kelti didelį nerimą, tenka pri-
sitaikyti prie naujų pokyčių ir ne-
užtikrintumo. Kyla įvairių jausmų: 
gedėjimas, nerimas, kaltė, baimė, 
susierzinimas, pyktis. Nėra vienos 
tipiškos reakcijos, kaip reikėtų arba 
būtų galima reguoti. Visi reagavimo 
būdai yra geri, nes būtent tai yra 
jūsų unikali reakcija. 

IS tinklaraštininkai daug rašo apie 
emocijas, kurios nepalieka suži-
nojus diagnozę, pirmaisiais ligos 
metais, vėliau, kai jau atrodo, ima 
atsirasti tam tikra rutina. Tinklaraš-
tininkė caroline craven savo įrašuo-
se pabrėžia, jog būtina subalansuoti 
emocijas ir mylėti save – ji juokauja, 

kad meilė sau ypač teigiamai veikia 
sergančiojo išsėtine skleroze savi-
jautą (www.girlwithms.com).

Didžiausios pacientų organizacijos 
D. Britanijoje ir Kanadoje daug dė-
mesio skiria informacijai apie psi-
chinę sveikatą. 

www.nationalmssociety.org įvardy-
ja kelis svarbius aspektus:

Sutelkite dėmesį į pozityvius da-
lykus;
Kontroliuokite stresą;
Išsaugokite vidinę stiprybę ir ra-
mybę (čia gali padėti dvasinės 
praktikos);
Ieškokite praktiškų ir sutelktų pro-
blemų sprendimo būdų;
Būkite dėmesingi savo nuovar-
giui;
Kurkite ir puoselėkite santykius;
Atpažinkite šeimos poreikius.

psichologinė savijauta
Koks bus jūsų gyvenimo būdas, iš-
girdus diagnozę, sprendžiate patys, 
atsižvelgdami į savo profesinį už-
imtumą ir šeimyninę padėtį. Svarbu 
atrasti tinkamų įpročių, kurie ma-
žins ar visiškai panaikins varginan-
čius simptomus.

Dauguma IS pacientų vartoja medi-
kamentus, bet kartu išmėgina ir vie-
nokias ar kitokias alternatyviosios 
medicinos metodikas. populiariau-
sias IS sergančiųjų gyvenimo būdo 
pokyčio pasirinkimas – dieta.

gyvenimo būdo poKyčiai
apie 50–75 proc. 
sergančiųjų iš-
sėtine sKleroze 
išbando įvairius 
netradicinės 
medicinos būdus. 
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emocijos, bendravimas, komfortas, 
gyvenimo kokybė. 

Sergant išsėtine skleroze dažniau 
stebimos dvi būklės. Viena jų – kūno 
masės mažėjimas. Tai gali lemti ri-
jimo sutrikimas, tam tikrų medika-
mentų vartojimas ar nejudrumas. 
Kūno masės mažėjimas gali būti su-
sijęs ir su tam tikrų maisto medžia-
gų stoka. Antroji dažnai pasitaikanti 
būklė – kūno masės didėjimas. Todėl 
vieno visiems pacientams mitybos 
plano nėra – maitinimosi režimas 
kiekvienam turėtų būti parenkamas 
individualiai.

kam tartI grIežtą ne:
Alkoholiui, rūkytiems mėsos ga-
miniams, kavai, saldumynams, ne-
saikingam arbatžolių arbatos var-
tojimui. Šie produktai siejami su 
didesne ligos išsivystymo ir paūmė-
jimo rizika.

Tai pirmasis klausimas, kurį ser-
gantysis užduoda savo gydytojui 
neurologui. Iki šiol neurologai susi-
laikydavo nuo bet kokių konkrečių 
rekomendacijų, nes pasaulyje eg-
zistuoja daugybė mitybos sergant 
išsėtine skleroze krypčių. Nemaža 
dalis jų sukurtos pačių sergančių-
jų, kai kurias pateikė medikai. Tarp-
tautinės išsėtinės sklerozės dienos 
proga surengtoje konferencijoje 
gydytoja dietologė doc. dr. Edita 
Gavelienė pateikė pasiūlymus, ak-
centuodama ne apribojimus, o gy-
venimo kokybę.

Išsėtine skleroze sergančiųjų mi-
tyba visuomet siejama su riebalų 
rūgštimis, vadinamąja antialergine 
dieta, vitaminais, mikroelementais, 
fermentais ir t. t. Tačiau svarbu ne-
pamiršti, kad mityba – tai ne vien 
tik kalorijos, baltymai ar angliavan-
deniai. pirmiausia, tai teigiamos 

Doc. Dr. eDIta gavelIenė, 
Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros 

klinikos gydytoja dietologė

Kaip maitintis?

naudingos medžiagos:
omega-3 polinesočiosios 
rūgštys;
vitaminas d;
Kai Kurie antioKsidantai.

Kai kuriose grūdinėse kultūrose yra 
baltymo gliuteno, kuris didina žar-
nyno pralaidumą. Dėl to kai kurios 
maistinės medžiagos blogiau pasi-
savinamos, patenka į kraujotaką ir 
organizme ima vykti nepageidauja-
mi dalykai.

Kaip pabrėžia gydytoja dietologė, 
įrodymais pagrįstos medicinos tyri-
mai dėl šios dietos naudos sergant 
išsėtine skleroze kol kas priešta-
ringi, o ir atlikta jų nepakankamai. 
Tačiau daug mažesnės apimties 

straipsnių yra, ir šiuo metu galima 
teigti, jog sergantiesiems išsėtine 
skleroze vertėtų pabandyti laikytis 
šios dietos. Tik kažką išbraukiant iš 
savo raciono, visada reikia žinoti, ką 
į tą vietą įrašyti. 

Iš mitybos raciono vertėtų išbrauk-
ti  kviečius, kviečių sėlenas, speltą, 
miežius, rugius. Išbrauktuosius ga-
lėtų atstoti: grikiai, soros, linų sė-
menys, avižos, burnočiai, ryžiai, bo-
livinės balandos.

begliutenė dieta
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2015 m. Italų mokslInInkaI 
PateIkė mItybos rekomen-
DacIjas sergant IšsėtIne 
skleroze. IšsėtInė sklerozė 
lygInama su užDegImInIu Pro-
cesu, toDėl sIūloma vIsus 
veIksmus nukreIPtI ProcesuI 
sloPIntI. Italų manymu, maiste 
turi būti daug polifenolių, omega-3 
rūgščių, daug skaidulų, saikingas 
kalorijų kiekis, atitinkantis žmogaus 
fizinę veiklą, daug daržovių, vai-
sių. Kaip visada, rekomenduojamas 
įvairus racionas.

Gydytoja dietologė E. Gavelienė 
patarė renkantis dietą ar mitybos 
sistemą pasidomėti, kokių yra jos 
veiksmingumo įrodymų ir atsakyti 
sau į kelis klausimus: 

Ar pasirinkę tokią dietą, galėsite 
mėgautis maistu? 
Kiek liks valgymo malonumo? 
Kiek ilgai įstengsite laikytis šių mi-
tybos rekomendacijų? 

Ar pasirinktas maitinimosi būdas 
gali turėti neigiamos įtakos jūsų 
gyvensenai ir artimiausiai aplinkai 
(galbūt savo dieta erzinsite arti-
muosius)? 
Ar dietos reikalavimus įmanoma 
įgyvendinti praktiškai?

Doc. Dr. e. gavelIenė sergan-
tIesIems IšsėtIne skleroze 
sIūlo tokIas mItybos reko-
menDacIjas:

racione turi būti pakankamas ka-
lorijų kiekis, kad galėtumėte išlikti 
aktyvūs, o svoris tilptų normos ri-
bose;
Saikingai vartokite gyvūninės kil-
mės produktų. raudonos mėsos 
pakanka kartą per mėnesį, baltos 
mėsos – 4 kartus per savaitę;
pieno produktus geriau rinkitės 
liesesnius;
Neužmirškite žuvies kaip ome-
ga-3 šaltinio, pagalvokite apie 
omega-3 ir vitamino D vartojimą 
maisto papildų forma;
papildomai galima vartoti antiok-
sidantų, ypač, jei sergama kitomis 
ligomis, pavyzdžiui, kraujospū-
džio ligomis ar vargina dažni per-
šalimai;
Dėl gliuteno vienareikšmio atsa-
kymo nėra, tačiau pamėginti lai-
kytis begliutenės dietos vienus 
metus vertėtų;
Svarbiausia valgyti tiek, kad svo-
ris išliktų optimalus.

Ką siūlo italai?

Doc. Dr. eDIta gavelIenė, 
Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros 

klinikos gydytoja dietologė

po kiekvienos ligos atakos žmogui 
skiriami kineziterapiniai užsiėmimai. 
Gydytojas kineziterapeutas sudaro 
individualų mankštinimosi planą, 
skirtą atakos metu pažeistai funkci-
jai atkurti. pavyzdžiui, jeigu įvykus 
atakai kamavo galvos svaigimas, 

Kaip manKštintis?
kineziterapeutas įtrauks daugiau 
pratimų pusiausvyrai lavinti (sto-
vėjimas ant vienos kojos, darbas su 
nestabilia platforma ir pan.). Jeigu 
atakos metu nukentėjo rankos funk-
cija, bus paskirtas vizitas pas ergo-
terapeutą – specialistą, kuris, nau-
dodamas įvairias priemones, padės 
lavinti rankų funkcijas. Kineziterapi-
nius pratimus galima kiekvieną die-
ną atlikti ir namuose, tereikia, kad 
reabilitologas ir kineziterapeutas 
sudarytų mankštinimosi planą.

reguliariai mankštinantis pagerėja 
kraujotaka, o tai padeda sumažin-
ti parestezes (nesamus tirpimus ir 
niežėjimus), tvirtėja raumenys, la-
vinama pusiausvyra (tai svarbi kri-
timų ir galvos svaigimų prevencija). 
Mankšta padeda išlikti energingiems 
visą dieną. Svarstant, kokį individu-
alų mankštinimosi būdą pasirinkti, 
verta išbandyti keletą ir rinktis tokį, 
kuris teikia didžiausią džiaugsmą, o 
pratimai neatrodo per sunkūs. 

reguliariai manKšti-
nantis pagerėja Krau-
jotaKa, o tai padeda 
sumažinti parestezes, 
tvirtėja raumenys, 
lavinama pusiausvyra 
(tai svarbi Kritimų ir 
galvos svaigimų pre-
vencija).
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laura
sidaraitė

KAIp TIE MISTINIAI 
pAUKŠčIAI FENIKSAI, 

KUrIE SUDEGę SUGEBA 
VėL pAKILTI IŠ pELENų, 
TAIp Ir SErGANčIOJO

IŠSėTINE SKLErOZE 
GYVENIMAS prIMENA 
NUOLATINĮ ATGIMIMą. 

laura sIDaraItė (35 m.) PrIeš 
15 metų PraDėjo jaustI PIr-
muosIus IšsėtInės sklerozės 
sImPtomus, vIenas ryškesnIų 
– ėmė sIlPtI koja. Bandė su jais 
gyventi net devynerius metus, ta-
čiau galiausiai, 2011 m. jai diagnoza-
vo išsėtinę sklerozę. Kineziterapijos 
mokslus baigusi Laura visada dirbo 
trenere sporto klubuose, tad ši dia-
gnozė jai kėlė panikos priepuolius. 
Atrodė, kad viskas slysta iš po kojų. 
Tačiau per penkerius metus Laurai 
pavyko atrasti būdą sugyventi su 
liga ir ją kontroliuoti. 

Moteris įsitikinusi, kad sergantie-
siems šia liga būtina mankštintis, 
ieškoti būdų, kaip jaustis geriau. 
Kartu su drauge, kuriai diagno-
zuotas reumatoidinis artritas, ji 
feisbuke sukūrė  paskyrą „Išdykęs 

imunitetas”. Ten pradėjo dalintis pa-
tarimais, kaip mankštintis. Moteris 
likimo draugus jau yra pakvietusi į 
susitikimą, kuriame pasidalino savo 
atradimais, kaip turėtų mankštintis 
sergantieji šia liga, o visai neseniai 
suorganizavo diagnozės draugams 
susitikimą su stipriausiu planetos 
žmogumi – Žydrūnu Savicku. Ji no-
rėjo, kad tas, kuriam ne kartą teko 
kristi, palūžti, patirti traumas ir vėl 
kilti, suteiktų stiprybės ir įkvėpimo 
sergantiems išsėtine skleroze. „Kaip 
tie mistiniai paukščiai feniksai, kurie 
sudegę sugeba vėl pakilti iš pele-
nų, taip ir sergančiojo išsėtine skle-
roze gyvenimas primena nuolatinį 
atgimimą. Kartais po atakos tenka 
mokytis vaikščioti iš naujo, ranko-
mis suimti daiktus, – sako Laura. – 
po visų bandymų padariau išvadą, 
kad mankštinimasis treniruoklių sa-
lėje, kilnojant svarmenis man tinka 
labiausiai. Galiu pasirinkti man tin-
kamiausią režimą, mankštintis in-
tensyviau ar ramiau. Australai daug 
rašo, kad sportas su svarmenis tei-
giamai veikia sergančiųjų išsėtine 
skleroze savijautą.“

„Mankšta padeda ne tik stiprėti rau-
menims, judesio metu organizme 
išsiskiria tokios medžiagos, kurios 
padeda gydyti „sugedusį“ nervą. 

sergant išsėtine sKle-
roze nėra pratimų, 
Kurių negalima daryti. 
svarbiausia juos 
daryti teisingai, įver-
tinti savo galimybes. 

svarbu rasti būdą
gyventi su liga
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Man teko skaityti ne vieną tyrimą, 
straipsnį apie mankštinimosi nau-
dą organizmui. Aš tuo tikiu ir mane 
šis tikėjimas gelbėja. Jeigu žmogus 
nesportuoja, giliau krenta į depre-
siją, jo negalia progresuoja. Be to, 
mankštinimasis generuoja laimės 
hormoną – endorfiną, todėl pajudė-
jus visuomet jaučiamės linksmesni. 

Sergant išsėtine skleroze nėra 
pratimų, kurių negalima daryti. 
Svarbiausia juos daryti teisingai, 
įvertinti savo galimybes. Jeigu 
svaigsta galva ar ją pradeda skau-
dėti, reikia padaryti pertrauką, 
pailsėti. 

Norintiems sportuoti gamtoje gali 
tikti šiaurietiškas ėjimas ar važia-
vimas dviračiu. 

Sergantiesiems išsėtine skleroze 
visai netinka aktyvi aerobika, nes 
jos metu labai sukaistama, pakyla 
pulsas, prakaituojama, o štai tem-
pimo pratimai yra tiesiog būtini. 
Galima rinktis pilates užsiėmimus. 
Jie leidžia sustiprinti korseto ir gi-
liuosius raumenis. Taip pat mažina 

dar Keletas Kineziterapeutės l. sidaraitės patarimų:

įtampas ir labai tinka tiems, kas 
skundžiasi nugaros skausmais. 

Jeigu norima mankštintis namie, 
geriau nedaryti to tik prabudus. 
ryte puikiai tinka tempimo pra-
timai. pasirąžymas, kojų ištempi-
mas ir pritraukimas prie savęs. 

puikus pasiruošimas mankštai 
tvarkymasis namuose. plaunant 
grindis ir valant dulkes labai pui-
kiai išjudinami visi raumenys. Tada 
jau galima skirti pusvalandį tem-
pimo, jėgos pratimams. Svarbu 
prisiminti, kad pratimai turi būti 
parenkami atsižvelgiant į ligos 
eigą, stadiją ir būti skirti visoms 
raumenų grupėms.

Savijauta tikrai nedžiugins, jeigu 
mūsų judėjimas bus tik tam tikrų 
atstumų įveikimas. Todėl, manau, 
kad reikėtų daugiau dėmesio skirti 
raumenų stiprinimui, tempimo pra-
timams bei pusiausvyros jausmo la-
vinimui“, – aiškina kineziterapeutė, 
trenerė L. Sidaraitė.
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DavIDuI lyonsuI 47 metų buvo 
DIagnozuota IšsėtInė skle-
rozė. po diagnozės jis nusprendė 
kasdien, nepataisant jokių nepato-
gumų ar skausmų, treniruotis tre-
niruoklių salėje. po trijų metų nuo 
ligos nustatymo dalyvavo Floridos 
kultūrizmo varžybose, dar po trijų – 
pakartojo. Jis įsteigė sveikatingumo 
centrą „MS Fitness challenge“.

ramon arroyo yra 44 metų 
sPortInInkas, kurIam PrIeš 
12 metų DIagnozavo IšsėtInę 
sklerozę. Sužinojęs apie savo 
ligą, nusprendė labai rimtai ruoš-
tis varžyboms „Geležinis žmogus“ 
(42 km bėgimas, 3,8 km plaukimas, 

įKvepiantys žmonės, 
sergantys išsėtine sKleroze

180 km važiavimas dviračiu). Jis iki 
šiol su pertraukomis šiose varžybo-
se dalyvauja. Apie ramoną yra su-
kurtas nuostabus, įkvepiantis filmas 
„Šimtas metrų“.

2002 metaIs marIskaI brelanD 
buvo DIagnozuota IšsėtInė 
sklerozė. Daktarai rekomendavo 
išbandyti pilates mankštas. Mariskai 
šis mankštinimosi būdas labai pati-
ko ir padėjo jaustis geriau.  Taip pa-
tiko, kad jau po metų ji tapo pilates 
instruktore. O dabar ji veda įvairius 
mokymus, seminarus apie pilates 
mankštos naudą sergantiems išsė-
tine skleroze ar kitomis neurologi-
nėmis ligomis.



suvaldyti stresą
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Liga apima ne tik kūną, tai nėra tik 
fizinis reiškinys, ji pakeičia visą gy-
venimą: kūną, jausmus, socialinį 
gyvenimą, dvasinį pasaulį. Išgirdęs 
diagnozę žmogus gali ilgą laiką nor-
maliai fiziškai funkcionuoti, tačiau 
didžiausios audros vyksta jo viduje, 
jam sudėtinga prisitaikyti prie pasi-
keitusio gyvenimo psichologiškai ir 
emociškai. Vyksta nemaži pokyčiai 
jo dvasiniame gyvenime, iškyla eg-
zistenciniai klausimai: „Kokia viso 
to prasmė? Kokia mano gyvenimo 
prasmė?“. Tai sukelia ne ką mažiau 
kančios ir išgyvenimų nei fizinis 
skausmas ar fiziniai apribojimai.

susIkurkIte InDIvIDualIą ko-
vos su stresu strategIją. 
taI galI būtI gausybė įvaIrIų 
PrIemonIų:

puodelis arbatos ir rami muzika 
po darbo dienos;
Kvėpavimo pratimai, meditacija, 
joga ar kitos raminančios bei at-
palaiduojančios praktikos;
Bendravimas su savo „palaikymo 
ratu“: jūsų artimieji, draugai, tą 
pačią diagnozę turintys žmonės;
Turėkite sveikimo planą. Nors ir 
žinote, kad išsėtinės sklerozės 
atveju visiško pasveikimo neįma-
noma pasiekti, tačiau galite susi-
kurti savo geros savijautos planą. 
Ir kiekvieną mėnesį į jį įtraukite 
kažkokią veiklą, užsiėmimą, kuris 
padės jaustis geriau. pavyzdžiui, 

liepos mėnesį imsite mankštin-
tis, rugpjūčio mėnesį atsisakysite 
kažkokio žalingo įpročio ar ne-
naudingo produkto;
Jei šeima bet kokia kaina sten-
giasi apsaugoti jus nuo streso, tai 
gali padidinti jūsų kaltės jausmą, 
todėl rekomenduojama mokytis 
kartu streso įveikimo būdų.
Gera komedija, linksmas serialas, 
smagūs pokalbiai su draugais – 
šimtai būdų, kodėl verta nusišyp-
soti ir pasijuokti.

Išnaudokite juos visus! 

raDIologo onkologo carlo 
sImontono PtarImas: „Geriau 
įsivaizduokite trokštamą rezultatą: 
geresnę savo savijautą, nuotaiką, 
kažkokius artimoje ateityje įvyk-
siančius įvykius. Kai jūs galvojate 
blogai – jaučiatės blogiau, kai vizu-
alizuojate gerus dalykus – jaučiatės 
gerai, tai stiprina Jūsų imunitetą“. 

Nustatyta, kad bent 50 proc. ser-
gančiųjų išsėtine skleroze gyvenimo 
eigoje patiria depresijos epizodų. 
Sergant depresija ir išsėtine sklero-
ze žmogui tampa sunkiau planuoti 
savo užduotis, darbinė, ilgalaikė at-
mintis būna prastesnė, todėl sun-
kiau išsilaikyti darbo rinkoje. Kaip 
būdas depresijai įveikti ir apskritai 
išmokti gyventi su liga yra siūloma 
kognityvinė elgesio terapija. 

Kognityvinė elgesio terapija ir buvo 
sukurta tam, kad padėtų įveikti de-
presiją, padėtų keisti mąstymo ir 
elgesio būdą bei taip valdyti savo 
problemas. pačių problemų kogni-
tyvinė elgesio terapija nepašalina, 
bet gali išmokyti pozityviau į jas re-
aguoti. Kognityvinė elgesio terapija 
padeda problemą, kuri atrodo visa 
apimanti ir neišsprendžiama, su-
skaidyti į mažesnes dalis ir įvardinti 
veiksnius, kurie verčia jaustis blogai 
ir nerimauti – tada jie tampa labiau 

valdomi. Šią terapiją galima taikyti 
individualiai arba grupėse, o galima 
ir savarankiškai.
 
Lietuvių kalba išleista knyga „Nuo-
taika paklūsta protui“. Ją galima 
naudoti darbui su mintimis ir neigia-
momis nuostatomis. Taip pat reko-
menduojama paskaityti ir praktiškai 
išbandyti Louise Hay siūlomus me-
todus, aprašytus knygose „pamilk 
save ir būk laimingas“, „Gyvenimas! 
Vienintelis ir nepakartojamas“ ir kt.
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Sergančiam išsėtine skleroze nuo-
lat tenka susitaikyti su praradimais: 
pavyzdžiui, negalėjimu vairuoti, at-
likti tam tikrų darbų. Gedėjimas dėl 
netekčių būna skirtingas, bet visų 
pirma ištinka šokas, paskui užplūsta 
baimė ir neigimas, dar vėliau – pyk-
tis ir nusivylimas. Būtent pyktis lei-
džia rasti naujų būdų susitaikyti ir 
priimti ligą. Gedulas gali trukti nuo 
kelių dienų iki kelių mėnesių – tai 
yra normali ir sveika reakcija.

pirmą kartą išgyventa reakcija gali 
vėl pasikartoti, pasireiškus nau-
jiems, dar nebuvusiems simpto-
mams. Šoko reakcija ypatinga tuo, 
kad jos metu sunku priimti informa-
ciją apie ligą. Todėl žmogus gali net-
gi neigti diagnozę, tvirtinti, kad taip 
negalėjo būti. Toks neigimas – tai 
irgi tam tikras pasiruošimas priim-
ti problemą ir jis savaip reikalingas, 
bet turi neužsitęsti. Užsitęsęs neigi-
mas gali virsti nauja problema, nes 
tokios būsenos žmogus dažniausiai 
nenori gydytis, nekreipia dėmesio į 
simptomus. 

prisitaiKymo procesas 
vyKs lengviau, jei geriau 

pažinsite savo ligą, 
žinosite, Kaip Kūnas į ją 
reaguoja, atrasite savo 
būdų, Kaip su ja gyventi.

Būtent baimės jausmas yra viena 
labiausiai žalojančių emocijų, nes 
baimė gimdo mitus ir netinkamus 
poelgius. Sumažinti baimę gali tik 
tinkamai pateikta informacija, kuo 
jos bus daugiau, tuo lengviau pa-
vyks atsikratyti visų baimių, tinka-
mai vertinti savo išgyvenimus.

pykčio jausmas yra vienas iš pirmų-
jų ženklų, rodančių kad žmogus jau 
pasiruošęs kovoti su liga ir kautis 
už savo gyvenimo kokybę. pyktis 
yra stipri varomoji jėga, suteikianti 
daug energijos. 

po pykčio periodo prasideda pripa-
žinimas ir prisitaikymas. Esant išsė-
tinei sklerozei prisitaikyti būna sun-
ku, nes liga vis primena apie save 
kaskart naujais simptomais. Sunku 
numatyti, ar bus atkryčių, kokie jie 
bus, kada jie bus. prisitaikymo pro-
cesas vyks lengviau, jei geriau pa-
žinsite savo ligą, žinosite, kaip kū-
nas į ją reaguoja, atrasite savo būdų, 
kaip su ja gyventi, ką daryti su simp-
tomais, kaip su jais susidraugauti.

Išgirdus rimtos ligos diagnozę nor-
malu metus ir ilgiau skirti atsitie-
simui, grįžimui  į buvusį gyvenimo 
ritmą. per tą laiką normalu pykti, ge-
dėti, liūdėti, ieškoti pagalbos būdų. 

diagnozės priėmimasKasdieniai iššūKiai

išgirdus ligos diagno-
zę normalu metus ir 
ilgiau sKirti grįžimui į 
buvusį gyvenimo ritmą.
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Sužinojus diagnozę, dažniausiai 
ištinka šokas. Šokas gali trukti nuo 
kelių valandų iki kelių savaičių. 
Šoko būsenoje žmogus galvoja 
„tai ne man, tai blogas sapnas, tai 
vyksta ne su manimi“.

Kai šokas praeina atsiranda nei-
gimas. Jau pradeda veikti mąs-
tymas, atsiranda vertinimas, kas 
nutiko, „kas pasikeis mano gyve-
nime“, „ko aš netenku“, „ką man 
dabar daryti?“. 

po truputį atsiranda pyktis. Šioje 
fazėje žmogus vėl tampa aktyvus, 
jis klausia savęs ir visų „kodėl aš?“. 
Neigimo ir pykčio fazėse atsiranda 

jausmai, gali būti ašaros, kaltini-
mai, pyktis, reikalavimai. Tai labai 
sveika psichikos reakcija, psichika 
vėl dirba, vadinasi, jūs išeinate iš 
sąstingio. 

Derybų fazė. Žmogus  ieško pa-
galbos būdų, kreipiasi į alternaty-
vios medicinos specialistus, gali 
derėtis su Dievu „padaryk taip, aš 
tada niekada nedarysiu to ar ano 
arba... būsiu geras“ ir pan.

Gedėjimas. 

Baimė. Tai jausmas, kuris gali ly-
dėti visą laiką.

su KoKiais jausmais 
susiduriama psichologai sako, kad tokios emo-

cijos yra suprantamos ir normalios. 
Žmonės šį sprendimą prilygina vie-
nam svarbiausių savo gyvenime. Kai 
kurie net nusprendžia tai įprasminti, 
įamžinti: pradeda rašyti tinklaraštį, 
pakeičia išvaizdą, pasidaro tatui-
ruotę ir pan. 

Vienas geresnių sprendimų, pade-
dančių susitvarkyti su gydymo pra-
džios emocijomis – apsilankyti sa-
vipagalbos grupėje ir pasišnekėti 
su žmonėmis, kurie jaučia tą patį, o 
gal jau visa tai praėjo ir puikiai žino, 
kaip jūs jaučiatės ir ką daryti, kad 
pasijustumėte geriau.

Tinklalapyje www.mssociety.ca ra-
šoma apie tai, jog kartais gydytojai 
naujai diagnozuotiems pacientams 
nesuteikia išsamios informacijos 
apie ateityje laukiantį gydymą. Taip 
daroma dėl to, kad dažnas sergan-
tysis turi susigyventi su mintimi, jog 
vieną dieną jam teks pradėti gydy-
mą, kuris tęsis visą gyvenimą. Ypač 
gąsdina injekcijos, nes kai kurie pa-
niškai bijo adatų. Šiuo metu jau yra 
inovatyvių tabletinių vaistų, kurie 
gali būti skiriami pacientams vieto-
je injektuojamos terapijos.

Dažniausiai diagnozė išgirstama 
esant remituojančiai ligos eigai. Va-
dinasi, po pirmojo ligos pasireiški-
mo epizodo iki antrojo gali praeiti 
nemažai laiko. Tuo metu, kai jaučia-
masi visai gerai, labai nesunku nu-
spręsti, kad gal jokios ligos ir nėra, 
gal buvo nustatyta netiksli diagno-
zė ir pan. Būtent šie ramybės laiko-
tarpiai tampa didžiausia kliūtimi ir 
vidiniu trukdžiu, neleidžiančiu žmo-
gui apsispręsti pradėti gydymą.

Užsienio tinklaraščiuose gausu įra-
šų apie gydymo pradžios baimę. 

gydymo pradžios emocijos

būtent baimės jaus-
mas yra viena labiau-
siai žalojančių emo-
cijų, nes baimė gimdo 
mitus ir netinKamus 
poelgius.



NAUJOS SpALVOS     53

lIetuvoje sergantieji išsėtine 
skleroze jungiasi į Lietuvos išsėti-
nės sklerozės sąjungą, kuri vienija 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, panevė-
žio, Alytaus, Šiaulių, raseinių ir Tel-
šių draugijas. Daugiau informacijos 
žr. www.liss.lt Taip pat feisbuke yra 
sukurtos kelios sergančiųjų grupės, 
kurių nariai aktyvai bendrauja tar-
pusavyje.

latvIjoje veikia Latvijos išsėti-
nės sklerozės asociacija, savo filia-
lus ši organizacija turi 15-oje miestų. 
www.mslapa.lv/site.

estIjos pacientų organizacijos 
tinklalapis www.smk.ee.

kartais turintieji išsėtinės sklerozės 
diagnozę dalinasi savo išgyveni-
mais tinklaraščiuose. IS tinklarašti-
ninkai, rašantys angliškai:
www.wheelchairkamikaze.com
www.thelesionjournals.blogspot.lt
www.mstrust.org.uk/news/views-
and-comment

www.shortinthecord.blogspot.lt
www.journal.brokenclay.org
www.everyonehereisj imdandy.
blogspot.lt
www.anempoweredspirit.com
www.danandjenniferdigmann.com
www.dj-astellarlife.blogspot.lt
www.mslisasays.com
www.mattcavallo.com/blog
www.girlwithms.com
www.uglylikeme.typepad.com/
uglylikeme
www.Mynewnormals.com  
www.Brassandivory.org/msblog-
gers.com  
  

kiti informaciniai resursai ir paci-
entus vienijančios ar pagalbą jiems 
teikiančios organizacijos:
www.nationalmssociety.org
www.positivelivingwithms.com
www.healthination.com/neuro-
immune-pain/multiple-sclerosis/
what-is-multiple-sclerosis
www.msconnection.org
www.theworldvsms.com

svarbi informacija
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