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DARBAS IR ŠEIMA 
— pamatinės šiuolaikinio
žmogaus vertybės
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Greičiausiai nesuklysime pasakę, 
ko gero darbas ir šeima yra dvi pa-
matinės žmogaus vertybės. Darbas 
padeda susikurti socialinę gerovę, 
realizuoti save. Šeima yra mūsų ra-
mybės uostas, kur gauname meilę, 
dėmesį, rūpestį; kur visu tuo galime 
dalintis su artimiausiais žmonėmis.

Susirgus išsėtine skleroze (IS) ima 
atrodyti, kad liga pasikėsina į šiuos 
svarbius dalykus. Dėl banguojan-
čios savijautos kartais tenka atsi-
sakyti įprasto darbo, netgi keisti jo 
pobūdį ar imtis kitos profesijos. Šei-
moje irgi kyla sunkumų, nes aplinki-
niams nematomi, tačiau sergančio-
jo jaučiami simptomai labai vargina, 
kelia irzulį ir galiausiai viskas gali 
baigtis beprasmiais konfliktais.

Tiek ligos pradžioje, tiek ir vėliau 
dažno sergančiojo neapleidžia vie-
nas įkyrus simptomas – nuovargis. 
Dėl jo žmonės keičia darbus, at-
sisako kelionių. Apžvelgsime net 
kelis aspektus, glaudžiai susijusius 
su nuovargiu: vitamino D trūkumą, 
depresiją, fizinio aktyvumo stoką ir 
mitybą. Visi jie daro įtaką nuovar-
giui ir bendrai savijautai. Žinoma, 
nuovargis veikia darbingumą ir san-
tykius šeimoje.  

Šiame žurnale rasite jums aktualią 
informaciją apie išsėtinę sklerozę, 
stiprių žmonių istorijas ir naujau-
sias žinias apie būdus, padedan-
čius jaustis geriau.



Jaučiami kitems, tačiau paties žmo-
gaus jaučiami simptomai atima norą 
domėtis, būti aktyviu savo srities 
specialistu.  Taip  pat  savijautos po-
kyčiai, nulemti ligos eigos, gali ko-

Daugybė šiuolaikinių darbdavių nuolat stebi naujoves, tendencijas, pritaiko 
jas kasdieniame darbe.

DARBAS IR IŠSĖTINĖS 
SKLEROZĖS DIAGNOZĖ

reguoti jūsų galimybes dirbti turimą 
darbą, todėl ir tenka keisti profesiją. 
Todėl ekspertai siūlo sužinojus dia-
gnozę pradėti galvoti apie planą B. 
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Tinklalapis www.everydayhealth.
com rašo, kad IS diagnozė neretai 
verčia žmogų galvoti apie tai, ką 
jis galės dirbti po 5 metų. Išsėtinė 
sklerozė reikalauja keisti gyveni-
mo būdą, sumažinti aplinkos kelia-
mą stresą, žodžiu, būti atidesniems 
savo savijautai.

Vašingtono Nacionalinės išsėtinės 
sklerozės bendruomenės karjeros 
konsultantas Stevenas W. Nissenas 
sako, kad vos tik išgirdus IS diagno-
zę labai svarbu pradėti galvoti, kaip 
gali keistis jūsų profesinis užimtu-
mas. Jis siūlo apmąstyti tokius da-
lykus:
• Ar galite sau leisti keisti profesiją, 

rinktis kitą karjeros kelią? Jei ren-
katės visiškai naują veiklos sritį, 
būkite pasiruošę gauti mažesnes 
pajamas. Juk būsite gerokai ma-
žiau patirties turintis naujokas.

• Ar turite kokių nors įgūdžių? Gal-
būt jūsų turimas žinias ir įgūdžius 
galima pritaikyti kitoje srityje? 
Srityje, kuri nereikalaus tiek pa-
stangų ir kels mažiau streso.

Sergančiuosius išsėtine skleroze 
vienijančiame lietuviškame feisbuko 
puslapyje buvo atlikta nedidelė ap-
klausa apie darbo pobūdžio keitimą 
sužinojus IS diagnozę. Vilniuje gyve-
nanti Indrė papasakojo, kad vos tik 
išgirdusi diagnozę išėjo iš tuometi-
nio darbo ir nusprendė siekti išsila-
vinimo, kad galėtų dirbti biure. Indrė 

• Ar galite pakoreguoti savo gyve-
nimo aprašymą? Ieškokite gali-
mybių, mokykitės naujų įgūdžių, 
kurie galėtų pagerinti jūsų gyve-
nimo aprašymą ir suteiktų jums 
daugiau darbo variantų.

• Ar galite likti dabartinėje darbo-
vietėje? Daugelis ima galvoti, kad 
būtina keisti darbą, nes jaučiant 
nuovargį atrodo, kad šis darbas 
yra per sunkus. Pabandykite šiek 
tiek pakeisti kasdienę darbo ru-
tiną, pavyzdžiui, paskutinę savai-
tės dieną dirbkite iš namų, pra-
dėkite darbą valanda anksčiau, 
kai yra daugiau jėgų ir t.t.

Susidūrimas su ligos sukeltais po-
kyčiais organizme neretai veda link 
nuolatinio susitelkimo į savo fizinius 
pojūčius. Tačiau sutelkę dėmesį tik į 
išsėtinės sklerozės poveikį savo kū-
nui jūs tikrai nepadėsite sau. Geriau 
galvokite, ką jūs galite, ir susikurkite 
planą.

baigė buhalterijos studijas ir jau turi 
naują darbą. Anksčiau moteris dir-
bo padavėja ir visuomet svajojo, kad 
vieną dieną ji išeis iš darbo, baigs 
mokslus. „Liga paskatino nebesa-
kyti „kad nors vėliau“, o imti ir pra-
dėti mokytis. Labai džiaugiuosi šiuo 
sprendimu“, — rašė Indrė.

ATSAKYTI Į KELIS KLAUSIMUS IR TURĖTI PLANĄ

LIETUVIAI DAŽNAI KEIČIA DARBO POBŪDĮ
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Savo istorija pasidalino Silvija: „Taip 
atsitiko, kad diagnozė atkeliavo vos 
pradėjus dirbti naujame, ilgai ieško-
tame darbe. Po keturių nedarbin-
gumo mėnesių išėjau iš darbo, nes, 
kad ir kaip norėčiau, bet visu etatu 
ten nebūčiau galėjusi dirbti. Vilniuje 
išsilaikyti sunku, tad keičiau gyvena-
mąją vietą, grįžau į gimtąjį miestą. 
Čia susiradau, kur galėčiau padirbėti 
kelias valandas per savaitę, tai mano 
mėgstama, kūrybinė veikla. Tačiau iš 
tų pajamų sunku išgyventi. Dar vis 
mokausi prisitaikyti prie ligos ir at-
rasti, kiek gi aš galiu dirbti. Užsiimu 
papildomomis veiklomis: piešiu, de-
koruoju, bet po intensyvesnės dar-
bo dienos visuomet reikia poilsio 
dienos. Su šia diagnoze reikia labai 
supratingo ir kantraus darbdavio, 
nes niekuomet nežinau, kada galė-

siu dirbti visą dieną, o kada pritrūks 
jėgų ar sveikatos“.

Šiuo metu vaiko priežiūros atosto-
gose esanti Žavinta sako, jog ji dirbo 
mėgstamą darbą visą darbo dieną, 
reikėjo dirbti ir prie kompiuterio, ir 
važinėti į objektus, tačiau nejautė, 
kad persidirba ar pavargsta. Apie 
ligą darbdaviui nesakė, nematė pras-
mės, nes neturi nustatytos negalios.

Nemažai pasisakiusių svarsto apie 
nuotolinį darbą. Tie, kurie dirbo ke-
liose darbovietėse, susimažino  dar-
bo krūvius, atsisakė kai kurių klientų, 
sumažino darbo valandas, pasiliko 
darbus, kur nereikia vykti į tolimes-
nes nuolatines keliones, vairuoti. 

Tinklalapyje www.mssociety.com 
pateikiama informacija apie darbo 
keitimą išgirdus išsėtinės sklerozės 
diagnozę. „Išgirdus IS diagnozę ima 
atrodyti, kad viskas verčiasi aukš-
tyn kojom. Tačiau jūs vis dar turite 
savo įgūdžius ir patirtį. Iš karto po 
diagnozės ar patyrus ligos paūmėji-
mą ir laukiant naujo įvertinimo, gali 
laukti neaiškumų ir nerimo dėl atei-
ties kupinas laikotarpis. Jis skirtas 
susitaikymui su naujomis aplinkybė-
mis, tačiau ne priimti sprendimams, 
pavyzdžiui, eiti iš darbo ar pasakyti 
savo diagnozę darbdaviui. Nesku-
bėkite, duokite sau laiko pagalvoti 
ir susitaikyti su nauja realybe. Taip 
pat būtų pravartu su kuo nors pa-
sikalbėti apie tolimesnį profesinį 

kelią: su šeimos nariais, draugais, 
pacientų organizacijų atstovais“, 
— rašoma pacientų bendruomenės 
tinklalapyje.

Grįžimas į darbą po ligos paūmė-
jimo irgi reikalauja dėmesingesnio 
požiūrio. Jei darbe nebuvote tris ar 
keturias savaites, verta su darbda-
viu aptarti tolimesnes darbo sąly-
gas. Jeigu darbdavys sutiks, pirmą 
savaitę dirbkite keliomis valando-
mis trumpiau, vieną ar dvi dienas iš 
namų ir pan. 

Galbūt galite tęsti savo dabartinę 
veiklą, tačiau galite jai skirti mažiau 
laiko? Jeigu jaučiate, kad liga ar jos 
paūmėjimai atima iš jūsų per daug 
fizinių ir psichinių jėgų, verta pa-

NEPULKITE Į KRAŠTUTINUMUS
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Rosalind Kalb, Barbara Giesser, 
Kathleen Costello parengė knygą 
„Multiple Sclerosis for Dummies“. 
Joje yra atskiras straipsnis apie dar-
bą. „Jums gali iškilti nemažai iššū-
kių dėl IS simptomų, jūsų atliekamo 
darbo pobūdžio ar aplinkos, kurioje 
dirbate. Kai kurie iš šių iššūkių gali 
būti susiję su jūsų simptomais, kiti 
labiau su jūsų ar kitų žmonių po-
žiūriu į jūsų ligą. Maždaug 40 proc. 
sergančiųjų vis dar dirba praėjus 20 

metų po ligos diagnozavimo. Daug 
žmonių suranda būdų, kaip suval-
dyti ligos simptomus ir dirbti to-
liau“, — rašoma knygoje. 

Naujausi tyrimai rodo, kad nuovar-
gis ir kognityvinių funkcijų sutriki-
mai yra dvi pagrindinės priežastys, 
dėl kurių sergantieji išsėtine sklero-
ze turi keisti savo darbą, sumažin-
ti darbo valandas ar anksti išeiti į 
pensiją. 

DIRBTI TOLIAU

01

02

svarstyti apie darbo valandų suma-
žinimą. Prieš nusprendžiant mažin-
ti darbo krūvį, atsakykite sau į kelis 
klausimus:

•  Kiek pinigų man reikia ir ar turė-
siu pakankamai, jeigu sumažinsiu 
savo darbo krūvį?

•  Ar sumažinus darbo valandas, 
neteks visą buvusį darbo krūvį 
atlikti per trumpesnį laiką? Ar dėl 
sumažėjusių darbo valandų su-
mažės ir man tenkantis krūvis?

• Ar darbo valandų sumažinimas 
turės įtakos mano būsimai pensi-
jai?

Galbūt turite neišnaudotų atostogų, 
tuomet pasinaudokite jomis ir po 
ligos paūmėjimo skirkite daugiau 
laiko atsistatyti. Per tą laiką galėsi-
te geriau apgalvoti, koks toliau bus 
jūsų profesinis kelias. 
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Jamie Tripp Utitus rašytojos 
karjera prasidėjo išgirdus IS di-
agnozę. Asmeniniame dieno-
raštyje www.uglylikeme.type-
pad.com ji bandė susidoroti su 
šokiruojančia diagnoze, augan-
čia šeima ir karjeros iššūkiais. 
Galiausiai ji paliko dėstytojos 
darbą ir tapo laisvai samdo-
ma rašytoja. Šiandien ji rašo 
sergančiųjų IS bendruomenei, 
kuri vienija žmones iš 95 šalių. 
Jamie yra parengusi kelias kny-
gas ir nuolat dalinasi mintimis 
tinklalapyje www.livinglikeyou.
com. 

„Jau seniai praėjo tie laikai, kai 
darbuotojui ir darbdaviui rei-
kėjo abipusių garantijų, kad 
žmogus dirbs tame pačiame 
darbe daug metų, o darbdavys 
pasirūpins išmokomis ir kitais 
motyvuojančiais dalykais. Šių 
dienų dinamika darbo rinko-
je leidžia kiekvienam lengvai 
keisti darbovietes, ir net veiklos 
pobūdį atsižvelgiant į asmeni-
nį gyvenimo būdą, poreikius 
ir karjeros tinkslus. Sergantie-
siems išsėtine skleroze neverta 
tik dėl diagnozės nurašyti savo 
turimų talentų, gebėjimo ir nu-
eito profesinio kelio. Svarbiau-
sia neprarasti tikėjimo savimi. 
Liga dažnai į tai kėsinasi, ne-
reikia jai to atiduoti“, — pataria 
Jamie.

NEPRARASKITE TIKĖJIMO 
SAVIMI
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,,

„Praradęs darbą aš gyvensiu 
skurde“, - tai socialinės gerovės 
netekimo grėsmės sukelta paniš-
ka mintis. Tokia mintis aplanko 
kiekvieną, netekusį darbo, nepri-
klausomai nuo to, serga jis kokia 
liga, ar ne. 

IS pacientė Birgit Bauer iš Vokie-
tijos yra smalsi žurnalistė. Ji dirba 
socialinės žiniasklaidos srityje, ji 
yra pacientų teises ginanti aktyvis-
tė, skaito pranešimus įvairiuose pa-
cientų kongresuose. Birgit mėgsta 
megzti, gaminti valgyti, turi vyrą 
ir katę. Tinklalapiui www.livingli-
keyou.com ji rengia straipsnius apie 
sergančiųjų išsėtine skleroze profe-
sinius iššūkius. Jos manymu, IS di-
agnozė bene greičiausiai paveikia 
finansinę gyvenimo pusę. „Reikės 
pinigų tokiems kasdieniams daly-
kams kaip maistas, būstas, rūbai, 
transportas, bet dar papildomai 
teks skirti pinigų vaistams, maisto 

papildams, reabilitacijai. Tad tikrai 
verta ieškoti būdų, kaip jums galėtų 
padėti valdžios institucijos (pašal-
pos, parama mokslui, būstui), darb-
davys (lankstenis darbo grafikas), 
verta pasidomėti nuolatinio darbo 
iš namų galimybėmis“, — rašo B. 
Bauer.

Ji pataria finansinės gerovės klau-
simus aptarti su artimaisiais, susi-
kurti planą B ir net planą C. Taip pat 
praverstų ir asmeninių finansų spe-
cialisto konsultacija, kuris objekty-
viai įvertintų jūsų turimas pajamas, 
finansinius įsipareigojimus. Vaiz-
džiai sakant, pasakytų, kiek pini-
gų jums reikia kiekvieną mėnesį. O 
profesijos konsultantai (dirbantys 
valstybinėse įdarbinimo instituci-
jose ar konsultuojantys privačiai) 
galėtų pasiūlyti būtent jums palan-
kiausią persikvalifikavimą, profesi-
jos keitimą pagal esamus pokyčius 
rinkoje ir paklausiausių specialistų 
poreikį.    

FINANSINĖS GEROVĖS KLAUSIMAS

- 
B. Bauer
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DAŽNIAUSIAI KYLANTYS KLAUSIMAI 
IR SUNKUMAI

Neretai nutinka taip, kad darbda-
viai žinią apie darbuotojo ligą pri-
ima netinkamai: radus priežastį jis 
tiesiog atleidžiamas. Todėl dažnai 
žmonės neskuba pasakoti darbda-
viui apie savo bėdas ir net kažkaip 
sugeba slėpti negalią. Kartais taip 
elgiamasi, nes paniškai bijoma pra-
rasti finansinį stabilumą, kartais 
dėl to, kad labai patinka darbas ir 
darbovietė, kartais suvokiant, kad 
praradus darbą ilgai nepavyks ras-
ti kito.  

Net jeigu jums nereikia jokių ypa-
tingų darbo sąlygų, pranešti apie 
savo diagnozę darbdaviui verta, 
nes gali tekti atsiprašyti iš darbo 
dėl apsilankymo pas gydytoją, iš-
sirašyti vaistų; gali įvykti ligos ata-
ka, kuri pareikalaus ilgesnio nedar-
bingumo ir reabilitacijos periodo; 
gali kamuoti nuovargis, kuris ne-

Nežinia, kokia bus jūsų ligos eiga. Gal 
po kurio laiko jums bus sunku laiptais 
pakilti į savo kabinetą trečiame aukš-
te. Gal negalėsite 8 valandas stovėti 
prie klientų aptarnavimo langelio. Gal 
jums reikės dažnesnių pertraukų nu-
eiti į tualetą. Apie šiuos pokyčius ver-
ta darbdaviui pasakyti iš anksto, kad 
jis galėtų pamąstyti, kaip galėtų jums 
padėti: perkelti jūsų kabinetą į pirmą 
aukštą, suteikti daugiau pertraukų, 
pasirūpinti sėdima darbo vieta.

leis, pavyzdžiui, tuo metu trykšti 
energija prezentuojant įmonę bū-
simiems verslo partneriams. Galų 
gale, darbdavys gali diagnozės 
slėpimą prilyginti melui. Tad sąži-
ningas elgesys ir nuoširdus ben-
dravimas su darbdaviu gali būti 
naudingesnis nei slapukavimas ir 
gyvenimas su paslaptimi. 

AR SAKYTI DARBDAVIUI APIE SAVO DIAGNOZĘ?

01 02 03
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Jūs neprivalote apie savo diagno-
zę pasakoti bendradarbiams, at-
siminkite, kad nežinote, kokia bus 
jų reakcija, ji gali būti ir labai neti-
kėta jums. Jei nuspręsite pasaky-
ti, atsiminkite, kad jų reakcija gali 
būti visai ne tokia, kokios jūs tiki-
tės. Jūs turite jiems priminti, kad 

Turint nustatytą negalią suteikia-
mos išmokos. Nors jos neretai būna 
nepakankamos, kad leistų kokybiš-
kai gyventi, tačiau tai visgi parama, 

jie sutelktų savo dėmesį į jus, o ne 
į jūsų diagnozę. 

Pasakyti bendradarbiams verta, 
jeigu tai yra komandinis darbas ir 
jūsų laikinas pasitraukimas gali tu-
rėti įtakos visos komandos darbo 
rezultatams. 

kuri neleis skursti, kol ieškoma nau-
jo darbo, keičiama profesinė kryp-
tis, formuojami nauji įgūdžiai, ar 
mokomasi naujos profesijos.

AR SAKYTI BENDRADARBIAMS APIE SAVO DIAGNOZĘ?

,,
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KRISTINA            
VAIŠNORIENĖ:
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pimo. Jai buvo paskirtas leidžiamas 
vaistas interferonas, tačiau praei-
tų metų pradžioje Kristina suprato, 
kad daugiau neturi jėgų švirkštis 
vaistų ir paprašė gydytojos pakeisti 
medikamentus geriamomis table-
tėmis.

IŠSĖTINĖS SKLEROZĖS DIAGNOZĘ 
KRISTINA VAIŠNORIENĖ (44 M.) 
IŠGIRDO PRIEŠ 18 METŲ. TUOMET 
JAI BUVO 23-ERI. Ji džiaugiasi, 
kad jai ligą diagnozavo gan greitai, 
vos po mėnesio nuo pirmųjų ligos 
simptomų: akių neurito ir kūno tir-

„Kai man diagnozavo išsėtinę skle-
rozę ir gydytojų konsiliume išgir-
dau, kad reikia susitaikyti su tuo, 
kad galbūt jau nebeatsistosiu (tuo 
metu sėdėjau neįgaliojo vežimėly-
je), mano pirmieji žodžiai buvo – 
taip nebus! Aš ėjau ir eisiu! Ir tre-
čią dieną pakilau iš to vežimėlio. 
Gydytojas, pamatęs mane einan-
čią koridoriumi, pasakė, kad opti-
mizmas mane gydo“, — prisimena 
šypsodama Kristina.

Ji vadina save laiminga, nes per 
visą laiką turėjo visai nedaug ata-
kų, paskirti vaistai gerai kontro-
liuoja ligos eigą ir jaučiamus simp-
tomus. Tai leido jai net pradėti 
žiūrėti į ligą kaip į draugę. Nors 
prisipažįsta, kad pačioje pradžio-
je, vos išgirdus diagnozę buvo 
psichologiškai sunkus periodas. 
„Tada konsultavausi ir su psicholo-
gais. Aš tuo metu auginau dvi ma-
žametes mergaites. Man tai buvo 

„Visada dirbau vyriausia apsaugos 
darbuotoja: apsauga žmonių, objek-
tų, turto. 11 metų dirbu su ginklu. 
Mano darbo specifika įdomi. Šiek 

labai stiprus motyvas sveikti ir ju-
dėti į priekį. O psichologai manyje 
atrado tokį labai gyvybingą žvėre-
lį, kuris kabinasi į gyvenimą viso-
mis keturiomis“, — vėl nusišypso 
Kristina. 

Kėdainiuose gyvenanti moteris iki 
IS diagnozės jau buvo susidūru-
si su sunkiomis ligomis. 1999 m. 
ji išgyveno onkologinį susirgimą, 
buvo operuota. „Kai gydytoja kal-
bėjo apie naują diagnozę – išsėti-
nę sklerozę, kokia tai liga, laikiausi 
didvyriškai. Grįžusi namo užsida-
riau ir kurį laiką verkiau. Tada pa-
lūžau ir pati save prikėliau iš naujo. 
Kartojau sau, kad privalau stotis ir 
eiti. Dabar manau, kad išgirdus di-
agnozę, žmogui būtina šalia turėti 
psichologą, kad turėtų su kuo pa-
sikalbėti, kad neįkristų į tokią duo-
bę, iš kurios nesugebės išlipti“, —
įsitikinusi kėdainietė.

tiek labiau vyriška profesija. Dabar 
stengiuosi daugiau dirbti objek-
tuose, bet tenka privačiai važiuoti į 
renginius. Tokių darbų neskubu im-

DIAGNOZĖ

DARBAS
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tis dėl ligos, nes žinau save – dažnai 
apima nuovargis. O renginiai nakti-
mis vyksta. Stengiuosi nedirbti nak-
timis. Nors nuovargio epizodų būna 
ir dienos metu. Man nuovargis pa-
sireiškia dažniau ramybės būseno-
je, kada aš nieko per daug neveikiu. 
Kai judu ir turiu tikslų, tada nuovar-
gio nėra“, — pasakoja Kristina.

Ji sako, kad nelaiko savęs neįgalia, 
nors aiškiai suvokia, kad kai būna 
ataka ar koks simptomas ilgiau lai-
kosi, tai ima matyti ir aplinkiniai. 
Jai liūdna dėl to, kad daliai žmonių 
tenka slėpti savo diagnozę, negalią 
nuo darbdavio, bendradarbių. „La-
bai reikia viską planuoti iš anksto, 

nes liga reikalauja atidumo ir plana-
vimo: važiuoti vaistų pasiimti, atlikti 
kraujo tyrimų, būna ligos paūmėji-
mų, reikia reabilitacijos, gal ilges-
nių atostogų arba daugiau nedar-
bingumo dienų. Man lengviau, nes 
santykiai su darbdaviu yra geri. Aš 
iš anksto pasakau, kada man rei-
kės laisvų dienų, viską planuoju ir jį 
iš anksto informuoju. Jis neklausia, 
kodėl man reikia tų laisvų dienų. O 
aš neskubu pasakoti apie savo ligą. 
Jis tik žino, kad turiu problemų.  
Jeigu reikėtų maldauti darbdavį, 
kad išleistų pas gydytoją, tai būtų 
didžiulė problema“, — sako K. Vaiš-
norienė. 

Šiuo metu Kristina vartoja geria-
mus vaistus. Daugelį metų gydan-
tis leidžiamais vaistais atėjo laikas 
pokyčiams. „Tiesiog pavargau nuo 
dūrių, pavargau nuo skausmo, nuo 
minties, kad šiandien man reikės 
susileisti vaistų. Septyniolika metų 
leisdavausi vaistus kas antrą dieną. 
Mane tai labai nuvargino. Gal dar 
nebūčiau apie tai kalbėjusi su gydy-
toja, bet feisbuke kiti pacientai da-
lijosi savo istorijomis, skaičiau žmo-
nių atsiliepimus apie vartojamus 
medikamentus. Tada supratau, kad 
galima pasitarti su gydytojais ir pa-
keisti vaistus — nebūtina kankintis. 
Tikriausiai jau praėjo tie laikai, kai 
būdavo skiriami vaistai, o tu nega-
lėjai reikšti savo nuomonės. Man ir 
dabar buvo pasakyta, kad jeigu ne-

tiks šie, keis į kitokius“, — sako Kris-
tina. 

Moteris dar pratinasi prie naujo 
vaisto pašalinių poveikių, kurių turi 
kiekvienas medikamentas. Ji pa-
siryžusi duoti naujam vaistui laiko, 
mažiausiai metus. „Svarbiausia, kad 
aš vaikštau ir mąstau, galų gale, ne-
reikia badytis“, — kalba moteris.  

Atrodo, kad Kristina labai domisi savo 
liga, daug žino apie medikamentus, 
tačiau pati sako, kad neskiria jai labai 
daug dėmesio. Daug ką sužino iš kitų 
pacientų, kartais paskaito jų atsiliepi-
mus internete, gauna žinių iš susitiki-
mų su gydytojais. Ji sako, kad negy-
vena su mintimi, jog yra pacientė, ir 
tiesiog džiaugiasi gyvenimu. 

VAISTAI
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Kristina gyvena prie Kėdainių, turi 
nemažą namą, ūkį: vištų, daržus, 
gėlynus, katę. Abi jos dukros gyve-
na užsienyje, per šventes sugrįžta 
su anūkais. „Fizinio aktyvumo man 
užtenka, daug judėjimo prie namų, 
juk krosnį reikia kūrenti, daržus pri-
žiūrėti. Kiekvieną rytą atsikeliu ir 
darau kvėpavimo pratimus, kartais 
einu į baseiną. Po vienos atakos 
šiek tiek pakeičiau mitybą. Atsisa-
kiau krakmolo, miltinių patiekalų. 
Kiaulienos buvau atsisakiusi. Nesu 
mitybos fanatikė. Nevalgau milti-
nių patiekalų, visai nedaug valgau 
kiaulienos ir bulvių. Pasikeitusios 
mitybos poveikį pajutau gan greitai 
– energijos pliūpsnį. Jaučiu, kad ma-
žiau valgau, bet turiu daugiau ener-
gijos. Valgau tris kartus per dieną 
tuo pačiu metu“, — apie gyvenimo 
būdo pokyčius pasakoja Kristina.

Ji sako, kad gerai savijautai užten-
ka tokių paprastų dalykų kaip saulė, 
šiek tiek sporto, šiek tiek atsipalai-
davimo. „Stengiuosi kartą per metus 
važiuoti į reabilitaciją. Tai labai page-
rina mano savijautą. Aš į reabilitaciją 
važiuoju dirbti, o ne pramogauti. 20 
dienų darau viską – mankštinuosi, 
judu, lankau visas procedūras. Ten 
ir fiziškai gerai padirbu, ir atsipalai-
duoju. Dar atradau, kad man pade-
da pavasarinė saulė, šiluma. Sten-
giuosi sau tai leisti ir išvykti pavasarį 
kur nors į kelionę, į šiltus kraštus, 
parsivežti gerų emocijų ir energijos. 
Ir tada neblogai jaučiuosi iki rudens. 
Ne kiekvienais metais pavyksta, bet 
rudenį dar važiuoju kur nors į šiltus 
kraštus. Po kelionių visuomet jau-
čiuosi žymiai stipresnė“, — šypsosi 
Kristina, dalindamasi savo geros sa-
vijautos atradimais. 

GYVENIMO BŪDAS
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ŠIUOLAIKINIS IS GYDYMAS

Išsėtinė sklerozė gali būti vadina-
ma pačia brangiausia neurologine 
liga, ypač tuomet, jeigu vėlai dia-
gnozuojama ir nepakankamai ge-
rai gydoma. Pacientui ir šeimai ši 
liga atneša naujų iššūkių, o valsty-
bei didelę finansinę naštą. Mūsų, 
medikų tikslas — padaryti viską, 
kad galėtume kuo anksčiau dia-
gnozuoti šią ligą ir paskirti efekty-
vų gydymą.  

Išsėtinei sklerozei būdingi ligos pa-
ūmėjimai, bet tarp jų žmogus gali 
visai gerai jaustis, būti užtektinai 
darbingas. Ilgainiui liga gali pradėti 
progresuoti, ypač jeigu nėra parink-
tas efektyvus gydymas arba paci-
entas nevartoja jam paskirtų vaistų. 
Pagrindinė išsėtinės sklerozės gy-
dymo taisyklė: jį reikia pradėti kuo 
anksčiau ir kuo efektyvesniais vais-
tais, remiantis visais patvirtintais 

kriterijais. 

Anksčiau gydymą galėdavome pra-
dėti tik po antrojo ligos atakos pasi-
reiškimo. Dabar jį skiriame ir po pir-
mosios atakos, kai liga pasireiškia 
daugybiniu neurologinių sistemų 
pažeidimu, kai yra daug radiologi-
nių demielinizacijos židinių, gado-
linio kontrastą kaupiančių židinių. 
Taigi, žmogus nuo pačios ligos pra-
džios gali būti efektyviai gydomas. 

Mūsų tikslas - sustabdyti ligos pro-
gresavimą, siekiame, kad neatsi-
rastų naujų radiologinių pažeidimų, 
pasikartojančių atakų, neprogre-
suotų negalia ir nemažėtų smegenų 
tūris. Tai yra iššūkis medikui. 

Taip pat labai svarbu kuo anksčiau 
diagnozuoti progresuojančias išsė-
tinės sklerozės formas, ypač kai jau 

TRUMPAI APIE IŠSĖTINĖS SKLEROZĖS GYDYMĄ

DOC. DR. RASA KIZLAITIENĖ, 
VU Medicinos fakultetas, Santaros klinikų Išsėtinės 
sklerozės koordinacinio centro vadovė
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Europoje atsirado gydymas pirmi-
nei progresuojančiai ligos formai. 
Svarbu laiku pastebėti, kada liga 
pradeda keistis į antrinę progresuo-
jančią formą. 

Visa tai įvertinęs, gydytojas neuro-
logas turi paskirti būtent tam paci-
entui tinkamiausią gydymą. Kadan-
gi vaistų veikimo mechanizmas yra 
labai skirtingas, todėl atitinkamas 
gydymas parenkamas kiekvienam 
pacientui individualiai. Vieni vais-
tai veikia periferijoje, sustabdyda-
mi limfocitus, neleisdami patekti į 
smegenis pro pažeistą hemocefali-
nį barjerą, kiti veikia centrinėje ner-
vų sistemoje, dar kiti turi imunomo-
duliuojantį poveikį.

Išsėtinės sklerozės gydymo evo-
liucija labai sparti. Turbūt nėra nė 
vienos neurologinės ligos, kurios 
gydymui būtų atsiradę tiek naujų 
medikamentų. Iki 1990 metų mes 
gydėme paūmėjimus, skirdami ste-
roidų terapiją. Vėliau atsirado pir-
mos eilės ligos eigą modifikuojan-

tys vaistai (LEMV): betainterferonai, 
glatiramero acetatas. Nuo 2015 m. 
turime ne tik injekuojamų, bet ir ge-
riamų vaistų pasirinkimą pirmos ei-
lės terapijai. Gydymas parenkamas 
atsižvelgiant į ligos eigą ir paciento 
ypatumus. Kartais gydymą tenka 
keisti, jei kartojasi recidyvai ar pa-
cientai netoleruoja paskirtų vaistų. 
Pirmos kartos LEMV gali būti kei-
čiami į antro pasirinkimo vaistus. 
Kai yra nedidelio aktyvumo ligos 
pasireiškimas, skiriame vadinamuo-
sius bazinius vaistus, o tiems paci-
entams, kuriems pasireiškia ypač 
aktyvi ligos eiga, skiriami antrojo 
pasirinkimo vaistai ir monokloniniai 
antikūniai.

Galima sakyti, kad jau pra-
sidėjo kita išsėtinės sklero-
zės medikamentų era – šiuo 
metu įvairiose klinikinių ty-
rimų fazėse yra daug pero-
ralinių, injekcinių, infuzinių 
vaistų formų. Ateitis tikrai 
yra OPTIMISTIŠKA.,,
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IŠSĖTINĖS SKLEROZĖS DIAGNOSTIKA

Kiekvieną dieną matome, kad ski-
riama daug resursų, jėgų, dėmesio 
ir finansų išsėtinės sklerozės val-
dymui, tyrimui ir gydymui. Bene 
didžiausias dėmesys skiriamas IS 
diagnostikai.

Didžiausią perversmą išsėtinės 
sklerozės diagnostikoje padarė  
magnetinio rezonanso tomografi-
jos tyrimas (MRT).

Tuomet, kai pacientas dar nieko 
nejaučia, nėra jokių simptomų, 
MRT jau gali fiksuoti aktyvius ner-
vinio audinio pažeidimo židinius 
galvos ir nugaros smegenyse. Vos 
tik pacientas atvyksta dėl pirmo 
ligos pasireiškimo, vadinamosios 
pirmos atakos, tų aktyvių židinių 
skaičius jau gali mažėti. Tačiau 
smegenų pažeidimas tęsiasi ir vė-
liau gali būti matomas kaip sme-
genų tūrio mažėjimas bei MRT 
metu aptinkamų ilgalaikių židinių 
skaičiaus ir jų ploto didėjimas. 

Sergant recidyvuojančia remituo-
jančia IS, kuri reiškiasi dažnais 
atkryčiais ir atoslūgiais, bendras 
ilgalaikių smegenų pažeidimo ži-
dinių kiekis būna pasiekęs beveik 
maksimumą, atsiranda labai daug 
simptomų. Vėliau ši ligos forma 
gali  pereiti ir į antrinę progresuo-
jančią išsėtinės sklerozės formą.

Išsėtinė sklerozė pirmą kartą ap-
rašyta kaip liga prieš 150 metų. Tai 
yra labai neseniai, palyginti su ki-
tomis nervų ligomis. 1963 m. buvo 
susisteminti ir paskelbti Schuma-
cherio išsėtinės sklerozės dia-
gnostiniai kriterijai. Tuo metu MRT 
ir kitų svarbių tyrimų dar nebuvo. 
Tik po 18 metų buvo pradėta nau-
dotis sukeltų potencialų ir likvoro 
tyrimų rezultatais. 

2001 m. mokslininkų grupė nusta-
tė kriterijus, kurie buvo pavadin-
ti McDonaldo vardu ir yra nuolat 
peržiūrimi. McDonaldo išsėtinės 

MED. DR. LINA MALCIENĖ, 
Klaipėdos išsėtinės sklerozės centro įkūrėja, 
gydytoja neurologė
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sklerozės diagnostikos kriterijai 
leidžia mums paankstinti ligos di-
agnozės nustatymo laiką ir pasiek-
ti geresnių rezultatų gydant IS.  
Pagal šiuos kriterijus liga diagno-
zuojama kompleksiškai vertinant 
instrumentinių tyrimų rezultatus ir 
klinikinius ligos simptomus.

Paskutinį kartą šie kriterijai buvo 
peržiūrėti 2017 m. Kriterijus reikia 
peržiūrėti kas kelerius metus, nes 
atsiranda netipinių ir įvairesnių iš-
sėtinės sklerozės formų. Taip pat 
pastebėta, kad paskutinį dešim-
tmetį buvo nemažai atvejų, kai iš-

sėtinės sklerozės diagnozė buvo 
nustatyta neteisingai. Atsirado vi-
sai kitos galimybės atskirti išsėti-
nę sklerozę nuo kitų į ją panašių 
ligų, tokių kaip, pavyzdžiui, optinis 
neuromielitas. 

Atsiranda naujų galimybių ir ins-
trumentinių tyrimų srityje, todėl 
magnetinio rezonanso tomografi-
joje diagnostikos kriterijai yra per-
žiūrėti irgi neseniai — 2016 m. Visų 
šių peržiūrėjimų tikslas — pagrei-
tinti ligos diagnozavimą ir suma-
žinti neteisingos diagnozės nusta-
tymo galimybę. 

IŠSĖTINĖ SKLEROZĖ IŠ SKIRTINGŲ POŽIŪRIO TAŠKŲ:

patirti daugybę simptomų, kurie neabejotinai pasikartos ir lems 
nenuspėjamą ligos eigą.

kuri grindžiama klinikiniais požymiais bei papildomais instrumentinių 
tyrimų įrodymais. Kad būtų nustatyta IS diagnozė, turėtų būti bent du 
paūmėjimo (demielizacijos) epizodai skirtingose anatominėse smege-
nų struktūrose ir jie turi būti įvykę skirtingu ligos laikotarpiu.

kuri pažeidžia aksonus. Vėliau vystosi labai ribota remielinizacija,
t.y., aksono dangalo atsigaminimas,  nulemiantis smegenų
plokštelių formavimąsi. 

kai liga sukelia daugybę reikšmingų elektrinį laidumą trik-
dančių anomalijų. 

apie kurią jie kaupia žinias iš teorinių ir klinikinių šaltinių, 
todėl yra kuriamos vis naujos gydymo strategijos.

-

-

-

-

-
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• 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 jų venkite.

• Rekomenduojama pradėti pildyti 
„nuovargio dienoraštį“ – po kurio 
laiko jis padės nustatyti, kuriuo 
dienos metu jaučiate didžiausią 
nuovargį. Tai leis planuoti dienos 
darbus, būtent tomis valandomis 
nesiimti didelių darbų, pavyz-
džiui, eiti į parduotuvę apsipirkti. 

KAIP VALDYTI NUOVARGĮ?

NUOVARGIS

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

Tinklalapyje www.msonetoone.
com/ms-symptom-tracker yra pa-
teikiama lentelė, kuri padeda „su-
gaudyti“ visus simptomus, įvardyti 
jų dažnį, stiprumą. Toks simptomų 
dienoraštis būtų labai naudingas 
jūsų gydytojui neurologui. 

Taip pat daug įkvepiančių žmonių 
istorijų ir kaip jiems pavyko sukon-
troliuoti simptomus, rasite tinklala-
pyje www.theworldvsms.com.
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JUDĖJIMAS

„Sėdėjimas yra naujasis rūkymas“, 
— mėgsta kartoti kineziterapeutai. 
Sėdėjimas pagal savo paplitimą 
ir pagal sukeliamas komplikacijas 
gali būti prilyginamas rūkymui. Il-
galaikis sėdėjimas turi begalę są-
sajų su skirtingų organizmo sis-
temų ligų ir susirgimų atsiradimu. 
Per mažas fizinis aktyvumas vadi-
namas hipodinamija.

Šiuolaikinių žmonių judėjimo ne-
buvimo pasekmes kūnui geriausiai 
apibūdina keli terminai:

• Skinny-fat (plonas-riebus). Jei-
gu patiriame per daug streso, 
neturime gero poilsio, miego ir 
darbo režimo, siekiame karjeros 
ar tiesiog turime daug darbinių 
užduočių (nuolat spaudžia ter-
minai), neteisingai maitinamės, 
nesame fiziškai aktyvūs – visa 
tai nulemia metabolinio sindro-
mo atsiradimą. Kaip atrodo toks 
žmogus? Aukštas, laibas, bet 

raumeninės masės mažoka, galū-
nės plonos, o tam tikrose vietose 
esama riebalinio audinio. Vyrams 
dažniau pilvo srityje, moterims 
– klubų ir šlaunų. Šių žmonių iš-
vaizdos tipas susiformavo dėl 
nejudraus gyvenimo būdo.

• Weekend warrior (savaitgalio 
karys).  Šis terminas apibūdina 
daug dirbantį šiuolaikinį žmogų, 
kuris visą savaitę vykdo kokias 
nors užduotis, blogai išsimiega, 
prastai maitinasi ir mažai juda, o 
savaitgaliai – tai jo laikas, kai jis 
galvoja, kad išsimiegos, paval-
gys, pasportuos. Šiuos žmones 
kamuoja laikysenos sutrikimai 
ir stuburo iškrypimai bei kaklo, 
pečių juostos ir nugaros skaus-
mai – dažniausiai dėl staiga, o ne 
laipsniškai padidėjusio fizinio ak-
tyvumo užsiimant intensyviomis 
fizinėmis veiklomis tik savaitgalį. 
Dėl to padidėja ir traumų rizika.  

JUDĖJIMAS KAIP NUOVARGIO PREVENCIJA

JUOZAS KUPČIŪNAS, 
VU Medicinos fakultetas, reabilitacijos centro 
„Gemma“ kineziterapeutas
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Visiškai nėra svarbu, ar sėdime po 
8-10 valandų prie kompiuterio dar-
bo vietoje ir važiuojame su mašina 
į darbą bei iš darbo, ar sėdime ve-
žimėlyje dėl ligos. Apie 90 proc. 
šiuolaikinių žmonių yra per mažai 
fiziškai aktyvūs arba užsiima ne-
tinkama, netikslinga fizine veikla. 
Mes turime atidžiai įvertinti savo 
gyvenimo būdą ir bandyti susikur-
ti kuo sveikesnę aplinką sau. 

Labai neteisinga iš savo kūno rei-
kalauti, kad jis galėtų sustingti ir 
vienoje padėtyje išbūti ilgą laiką, 
nes tai kenkia stuburui. Moksli-
ninkai pripažįsta, kad žmogus yra 
šiek tiek asimetriškas ir tai netgi 
naudinga. Tačiau norėdami būti 

sveiki, turime stengtis išlaikyti 
kūną kuo arčiau balanso tiek tie-
siogine, tiek perkeltine prasmė-
mis, o statiškumas, ilgas buvimas 
vienoje padėtyje sukelia minkš-
tųjų audinių disbalansą. Ilgainiui 
pakitimai gali tapti struktūriniais, 
pavyzdžiui, atsiradęs juosmens 
skausmas pakeis tai, kaip žmogus 
juda (eina, sėdi), o dar vėliau gali 
atsirasti kompensacinių judesių, 
stuburo iškrypimų ir pan. Tam, 
kad būtumėte stabilūs tiek fiziš-
kai, tiek psichologiškai, jūs turite 
siekti kūno harmonijos. Tai pasie-
kiama užtikrinus reguliarų fizinį 
aktyvumą pagal atitinkantį asme-
nines galimybes ir sutvarkius sė-
dėjimo įpročius.

• Nėra vienos taisyklingos sėdė-
jimo padėties. Sveikiausia yra 
keisti padėtis. Mes turime steng-
tis kaip įmanoma dažniau pa-
keisti savo padėtį. Bent jau kas 
40-60 min.

• Jeigu sėdite tiesiai, nieko baisaus 
po kurio laiko pasėdėti kelias 
minutes „sudribus“. Jeigu kry-
žiuojate vieną koją ant kitos, su-
keiskite kojas, kad būtų simetri-
ja. Remiatės į vieną kėdės pusę, 
remkitės po kurio laiko į kitą.  

• Darbo vietoje galime turėti tris 

KAIP SĖDĖTI TEISINGAI
padėtis: sėdimą, stovimą arba 
pusiau stovimą. 

• Sėdint svarbiausia, kad 90-100 
laipsnių kampu sulenktos alkū-
nės turėtų atramas riešams ir 
dilbiams. Kėdė turėtų turėti po-
rankius, kurie turi pratęsti stalo 
darbinį paviršių, kad jūsų ranka 
atsisėdus prie stalo nekabotų, o 
būtų padėta ant porankio. Jeigu 
kaip atramos tašką turėsite tik 
riešą, jūsų pečių raumenys bus 
įsitempę, nes jie tą ranką laiko. 
Ilgainiui imsite jausti skausmą 
ir greitai atsirandantį, visą kūną 



NUOVARGIS     25

• VIRŠUTINIO KRYŽMENS SIN-
DROMAS. Ilgai sėdint ir įtemptai 
dirbant krūtinės ir sprando rau-
menys, taip pat gilieji kaklo prie-
kiniai raumenys ir tarpumenčio 
raumenys („viršutinė nugara“) 
susilpnėja.
Prevencijai yra atliekami tem-
pimo pratimai. Jų nereikia dary-
ti spyruokliuojančiais judesiais. 
Padarykite tempimą ir likite to-
kioje padėtyje 10-20 sekundžių. 
Pavyzdžiui, dešinę ranką per vir-
šugalvį uždėkite ant priešingos 
pusės smilkinio ir lenkite galvą 
į dešinę. O kaire nuleista ran-
ka bandykite pasiekti žemę. Šis 
tempimas labai gerai sumažina 
atsiradusį nuovargį pečių juosto-
je dėl statinės padėties, kai skai-
tome, rašome ar vairuojame. 

• APATINIO KRYŽMENS SIN-
DROMAS. Būna įtempti apati-
niai klubo raumenų lenkėjai ir 
juosmuo. Šiuolaikinės populia-
cijos rykštė – per silpni sėdme-

SINDROMAI, KURIE NUTINKA ILGAI SĖDINT
nų ir pilvo raumenys. 
Minkštuosius audinius, kurie 
linkę sutrumpėti, spazmuoti ir 
prarasti elastingumą – turime 
ištempti, o radę priežastį, susti-
printi. O audinius (ar raumenis), 
kurie linkę būti silpni, neakty-
vūs, turime stiprinti.

Norint išvengti skausmo, nuovargio, 
reikia būti fiziškai aktyviems, atsi-
žvelgiant į savo galimybes. Juolab, 
kad sergant išsėtine skleroze būna 
ligos atoslūgių, kurių metu galima 
tvirtinti raumenis, didinti lankstumą 
ir užtikrinti kūnui reikalingą fizinį 
aktyvumą. Geriau pajudėti trum-
piau, bet reguliariai nei būti savait-
galio kariais (weekend warriors). Ir 
nepamirškite – nėra tokio vaisto, 
kuris tiktų visoms ligoms, bet be-
veik visoms ligoms galime pritaikyti 
ir parinkti fizinio aktyvumo formą, 
kuri turės gydomųjų, sveikatinančių 
savybių. 

apimantį nuovargį. Jeigu galė-
site atpalaiduoti dilbį, jūsų pe-
čių juosta irgi bus atpalaiduota. 
Pėda turėtų visu plotu remtis į 
grindis. 

• Dabar labai populiaru sėdėti ant 
kamuolio. Tačiau pradėjus ant jo 
sėdėti, nereikėtų to daryti ilgiau 

kaip 10-15 min., po valandos per-
traukos vėl galima grįžti ir pasė-
dėti 10-15 min. Jeigu yra problemų 
su pusiausvyra, ar koordinacijos 
sutrikimų, galima naudoti specia-
lią pagalvėlę, kuri dedama ant kė-
dės. Padėčiai pakeisti tinkamos ir 
„klūpimos kėdės“ (ang. kneeling 
chair). 
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ENERGIJOS TAUSOJIMO TECHNIKOS

Kiekvieną dieną maždaug 80 proc. 
pacientų, sergančių išsėtine sklero-
ze, patiria silpnumą ir nuovargį. Tai 
gali riboti gebėjimą tinkamai pasi-
rūpinti savimi, produktyvumą lais-
valaikio metu. Siekiant sumažinti 
silpnumą ir nuovargį kasdienėje vei-
kloje, patartina naudoti energijos 
tausojimo metodus. 

Sudarykite kasdienės veiklos sąrašą, 
kuriame būtų pažymėta, ką būtinai 
privalote atlikti šiandien ir ką gali-
te padaryti per savaitę. Paryškinki-
te užduotis, kurias atlikti jums gali 
padėti kitas asmuo. Tiesiog imkitės 
veiklos, kuri šiuo metu svarbiausia, 
atsižvelgdami į savo energijos lygį. 

Jei gyvenate šeimoje, pasidalinki-
te kasdiene veikla su kitais šeimos 

0101

0202

0303
Jei norite žiūrėti televizorių, nedels-
dami pasiimkite nuotolinio valdy-
mo pultelį, akinius ir telefoną, kad 
nereikėtų grįžti ir ieškoti reikalingų 
daiktų. Prieš eidami apsipirkti su-
planuokite, ką ketinate įsigyti, kas iš 
tikrųjų reikalinga.

Pagrindinis šių metodų tikslas yra 
kuo labiau subalansuoti energiją, 
kad būtų išvengta nuovargio. Tai 
įrodymais pagrįstos rekomendaci-
jos, kurios padeda organizuoti kas-
dienį gyvenimą, sveikatos priežiū-
rą, skatina produktyvumą ir aktyvų 
laisvalaikį, ir taip sumažina kasdienį 
silpnumo ir nuovargio pojūtį.

ELZA SEBRE, 
Latvijos reabilitacijos centro 
„Jaunkemeri“ ergoterapeutė

nariais. Vaikai gali padėti tvarkyti 
namus, giminaičiai ar pažįstami - 
parnešti iš parduotuvės sunkius pir-
kinių krepšius.
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0505

0404

0606

0808

0707

0909

1010

Įvertinkite, ar jums reikia lyginti vi-
sus drabužius. Gaminkite patieka-
lus, kurie yra lengviau ir greičiau 
paruošiami.

Planuokite savo kasdienę veiklą, kai 
jaučiatės gerai (pavyzdžiui, ryte); 
nesistenkite išvalyti visų namų per 
vieną dieną. Dirbdami darykite re-
guliarias pertraukas dar nespėję 
pajusti nuovargio. Veikite lėtai, ne-
skubėdami.

Pabandykite kasdienius darbus at-
likti sėdėdami. Išlaikykite teisingą 
sėdėjimo poziciją: įsitikinkite, kad 
kėdės atlošas liečia stuburą, avėkite 
patogius batus, venkite aukštakul-
nių; nenešiokite, nekilnokite ar ne-
judinkite sunkių daiktų, naudokite 
kuprinę.

Prieš dirbdami (pavyzdžiui, ruoš-
dami maistą), išsidėliokite visus rei-
kalingus daiktus aplink save rankos 
atstumu, dirbkite tinkamomis sąly-
gomis: įsitikinkite, kad kambaryje 
nėra karšta. Naudokite patogius vir-
tuvės reikmenis, kad būtų lengviau 
gaminti (pavyzdžiui, maišytuvą, 
smulkintuvą, sulčiaspaudę, virtuvinį 
kombainą ir pan.).

Gaminkite sėdėdami. Įrenkite virtu-
vę taip, kad stalo reikmenys ir indai 
būtų lengvai pasiekiami. Naudokite 
nesunkius virtuvės reikmenis ir in-
dus. Venkite ilgai stovėti prie įkaitu-
sios viryklės, naudokite pagalbines 
priemones, kurios palengvina mais-
to gamybą.

Pritaikykite savo vonios kambarį, 
kad būtų galima lengviau atlikti hi-
gienos procedūras. Naudodamiesi 
dušo kėde ar vonios lenta prauski-
tės sėdėdami. Sėdėti  patariama ir 
valantis dantis ar šukuojantis. Patal-
pose, kuriose atliekamos higienos 
procedūros, turi būti pritvirtintos at-
raminės rankenos ir patiesti apsau-
giniai kilimėliai (pasikonsultuokite 
su profesinės sveikatos specialistu 
(socialiniu darbuotoju) dėl reko-
menduojamų aplinkos pakeitimų). 

Dirbdami darykite pertraukas, nau-
dokite prietaisus, kurie palengvina 
namų tvarkymą (pavyzdžiui, dul-
kių siurblį). Laikykitės ergonomikos 
principų, išlaikykite tinkamą laiky-
seną, dalinkitės namų tvarkymo už-
duotimis su visais šeimos nariais.
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1313

1212

Rekomenduojama rasti tinkamą 
laisvalaikio veiklą, kuri pagerintų 
nuotaiką ir skatintų psichoemoci-
nę gerovę. Rekomenduojama re-
guliari individualizuota fizinė veikla 
(konsultacijos su fizinės veiklos te-
rapeutu). Venkite perkaitimo, ypač 
vasarą: patariama būti šešėlyje. 
Naudokite apsauginį kremą ir dėvė-
kite skrybėlę.

Atlikite užduotis atsižvelgdami į 
savo energijos lygį, suplanuokite vei-

Gydytojai neurologai neteikia 
sergantiesiems išsėtine sklero-
ze jokių mitybos rekomendacijų, 
tačiau sergantys šia liga godžiai 
gaudo informaciją apie mitybos 
ir ligos ryšį. Tarptautinėje žinias-
klaidoje vis pasirodo istorijų apie 
stebuklingą ligos suvaldymą, nu-

sprendus pakeisti mitybą. Di-
džiausiuose knygų pardavimo tin-
klalapiuose galima rasti dešimtis 
knygų apie dietas sergant išsėtine 
skleroze. Kas atsakingas už tuos 
stebuklingus pasveikimus ir ligos 
remisijas – maistas ar visgi žmo-
gaus tikėjimas? 

KOVOTI SU NUOVARGIU IR KITAIS IS SIMPTOMAIS PASITELKUS... 
PEILĮ IR ŠAKUTĘ

MAISTAS

1111
Nakties miegui patartina naudoti pa-
togų čiužinį ir tinkamą pagalvę. Ne-
rekomenduojama miegoti ant pilvo. 
Prieš miegą venkite pernelyg dide-
lio skysčių kiekio, kad naktį nereikė-
tų keltis į tualetą. Miegamajame turi 
būti vėsu. Nerekomenduojama prieš 
miegą žiūrėti televizorių. Jei sunku 
užmigti, gali būti veiksmingi įvairūs 
atsipalaidavimo būdai.

klą, venkite pernelyg didelio krūvio, 
darykite pertraukas, laikykitės ergo-
nomikos principų, užtikrinkite, kad 
jūsų darbo aplinka būtų patogi ir ge-
rai organizuota.
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Vilniaus išsėtinės sklerozės drau-
gijos „Feniksai“ pirmininkė, VU 
Medicinos fakulteto magistro stu-
dijų studentė Ana Staševičienė 
savo mokslinio domėjimosi objek-
tu pasirinko išsėtinės sklerozės, 
sveikos gyvensenos ir mitybos są-
sajų analizę. Pati turėdama šią di-
agnozę, Ana puikiai supranta, kaip 
godžiai sergantieji ieško stebuklo, 
padėsiančio jaustis geriau. Tad ne-
nuostabu, kad dažnai atsigręžiama 
į lėkštę ir jos turinyje imama ieškoti 
sąjungininkų kovai su lėtine liga. 

„Literatūroje dažniausiai minima 
su mityba susijusi rizika susirgti 
širdies ir kraujagyslių, onkologinė-
mis ligomis, o įvairioms autoimu-
ninėms ligoms, kurioms turi įtakos 
įvairūs aplinkos veiksniai, taip pat 
ir mityba, dėmesio skiriama ma-
žiau. Sergantieji išsėtine skleroze 
dažnai ieško alternatyvių medici-
nos metodų, daug dėmesio skiria 
populiarioms specifinėms dietoms, 
kurias lengvai galima rasti interne-
te. Kaip rodo moksliniai tyrimai, jų 
veiksmingumas ir saugumas dar 
neįrodyti“, — sako A. Staševičienė.

Ar mitybos įpročiai ir gyvenimo bū-
das turi įtakos išsėtinės sklerozės 
eigai, vis dar diskutuojama. „Kol kas 
mes galime kalbėti apie tam tikrus 
būdus, galinčius sumažinti arba su-
stiprinti ligos simptomus, bei svars-
tyti apie uždegiminius procesus, 
kuriuos gali veikti medžiagų apy-
kaita bei žarnyno mikroflora. Turi-
ma užtektinai duomenų, kad fizinio 
aktyvumo stoka kartu su didelio ka-
loringumo mitybos įpročiais (daug 
druskos, riebalų, cukraus ir mažai 
skaidulinių medžiagų) didina riziką 
vystytis uždegiminiams procesams 
organizme. Tokio tipo mityba ne tik 
didina riziką susirgti širdies krauja-
gyslių ligomis, cukriniu diabetu, bet 
ir neigiamai veikia žarnyno mikrof-
lorą, keičia žmogaus imuninę siste-
mą ir gali sukelti autoimuninius pro-
cesus. O mažai kaloringas maistas, 
gausus daržovių, skaidulinių me-
džiagų ir žuvies vartojimas kartu su 
fiziniu aktyvumu gali sumažinti už-
degiminius procesus organizme“, —
sako pacientų draugijos pirmininkė. 

MOKSLININKAI DISKUTUOJA
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2017 m. buvo išanalizuoti 667 ko-
mentarai, susiję su 20 lietuviškų 
straipsnių apie IS populiariuo-
se interneto žiniasklaidos porta-
luose per dvejus metus. Tyrimas 
atskleidė, kad dažniausiai ligos 
priežastys tapatinamos su mokslu 
nepagrįstais etiologiniais veiks-
niais, o IS suvokiama kaip nepa-
gydoma liga, susijusi su negalia ir 
socialinio gyvenimo apribojimu. 
Dažniausiai buvo minėti alterna-
tyvūs gydymo metodai kaip ligos 
kontrolės būdai, įskaitant specia-
lias dietas, kurios dažnai minimos 
kaip ligą gydančios. 

Pastaruoju metu mitybos tema 
buvo daug diskutuojama Lietu-
vos IS bendruomenėse. Vilniaus 
IS draugijos „Feniksai“ iniciatyva 
2017 m. buvo organizuota bando-
moji stovykla, kurioje dalyvavo 73 
draugijos nariai. Jos metu orga-
nizuotos mankštos, kartu su kine-
ziterapeute individualiai parinkti 
pratimų kompleksai. Mitybos spe-
cialistė kiekvienam dalyviui indivi-
dualiai sudarė dietą. Buvo vedami 
seminarai ir praktiniai užsiėmimai 
sveikos gyvensenos temomis. Sto-
vykloje dalyviai kartu su mitybos 
specialiste gamino maistą, tad įgi-
jo tiek praktinių įgūdžių, tiek teori-
nių žinių. Kadangi ši eksperimenti-
nė stovykla sulaukė daug teigiamų 

atsiliepimų ir pačių sergančiųjų 
prašymų, nuspręsta tokius rengi-
nius organizuoti ir toliau. Jau ke-
lerius metus Vilniuje nuolat vyksta 
seminarai, paskaitos apie sveiką 
mitybą, mitybos įtaką IS eigai ir 
simptomų kontrolei.

Pasak A. Staševičienės, kol kas 
mokslininkai nesiima analizuoti 
esamų dietų, skirtų sergantiesiems 
išsėtine skleroze. Reikia daugiau 
laiko tų dietų poveikiui pamatyti. 
„Labai dažnai išsėtinei sklerozei 
skirtų dietų sumanytojai būna pa-
tys sergantieji, kurie pakyla iš ne-
įgaliojo vežimėlio, ima bėgioti, va-
žinėti dviračiu. Kartais tas dietas 
sukuria medikai, remdamiesi esa-
momis sveikos mitybos žiniomis. 
Tam tikrų produktų, sukeliančių 
uždegiminius procesus organiz-
me (transriebalų, cukraus) atsisa-
kymas, reguliarus valgymas, svei-
kų produktų įtraukimas į kasdienį 
racioną padeda jaustis geriau, čia 
anoks stebuklas. Tik sergantieji iš-
sėtine skleroze „eina gilyn į miš-
ką“: ieško maisto produktų derinių, 
sveikatinančių produktų, kurie turi 
dar ir papildomą poveikį, pavyz-
džiui, gausina gerųjų bakterijų kie-
kį žarnyne. Jie vartoja produktus, 
kurie suteikia energijos ir padeda 
nugalėti dažnai jaučiamą IS simp-
tomą - nuovargį. Gerai, kai žmonės 

ŽMONĖS TIKI MITYBOS GALIA
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Šiuo metu Lietuvoje kuriama IS 
sveikatinimo programa, prie šios 
programos labai prisideda Ana Sta-
ševičienė. „Ją sudarys temos iš tų 
sričių, kur sergantieji turi daugiau-
siai problemų ir kurių nesprendžiant 
didėja rizika pabloginti ligos eigą 
bei susirgti gretutinėmis lėtinėmis 
ligomis. Pavyzdžiui, sumažėjęs fizi-
nis aktyvumas, psichologinė įtam-
pa, nesubalansuota mityba, varto-
jami vaistai neigiamai veikia ne tik 
ligos sutrikdytas organizmo funk-
cijas, bet ir bendrą sveikatos bū-
klę, kelia riziką susirgti metaboliniu 
sindromu, depresija, širdies krauja-
gyslių sistemos ir kitomis ligomis, 
– sako A. Staševičienė. – Mityba vi-
suomet bus svarbi sergantiesiems 

išsėtine skleroze. Todėl būtina do-
mėtis naujausia moksline informa-
cija ir galvoti apie visą apimančius 
sprendimus, kurie padės jaustis ge-
riau. Labai blogai, kai susitelkiama 
tik į vieną sritį ir laukiama stebu-
klo. Išsėtinė sklerozė nėra lengva 
liga, todėl neverta tikėtis visiems 
vienodai gerai veikiančio metodo. 
Juolab naivu galvoti, kad atsisa-
kius kurio nors produkto staiga pa-
gerės savijauta ar net išnyks liga. 
Atrasti vaistai puikiai padėjo suval-
dyti ligą. Dabar ieškoma veiksnių, 
galinčių padėti gerinti gyvenimo 
kokybę. Tad siūlau domėtis, ban-
dyti, tačiau nepamesti galvos, ne-
tikėti aklai „pasveikimo stebuklais“, 
o geriau tikėti mokslu“.

GERIAU TIKĖTI MOKSLO ATRADIMAIS 

tiki sveikos mitybos galia, tačiau 
tai ne vienintelis geros savijautos 
veiksnys. Jei neišsimiegate, stre-
suojate, jaučiatės nelaimingi, alina-
te  kūną  dideliais  fiziniais krūviais 

– blogos savijautos neišvengsite ir 
mityba čia niekuo nepadės. Būtina 
žiūrėti kompleksiškai į save, į savo 
savijautą ir aplinką“, — sako A. Sta-
ševičienė. 

,,
- 
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VITAMINAS D IR NUOVARGIS

Vitamino D reikšmė sveikatai žino-
ma – jis veikia kaulų būklę, kalcio ir 
fosforo apykaitą (reguliuoja kalcio 
absorbciją žarnyne, šalinimą per 
inkstus ir patekimą į kaulus), mo-
duliuoja imuninę organizmo būklę 
ir ląstelių vystymąsi. 

Vitamino D stoka siejama su kaulų 
ir mineralų apykaitos ligomis, rau-
menų jėgos sumažėjimu, pusiaus-
vyros sutrikimais, onkologiniais 
susirgimais, autoimuninėmis ir in-
fekcinėmis ligomis, skydliaukės ligo-
mis, pirmojo ir antrojo tipo cukriniu 
diabetu, gestaciniu diabetu, kepenų 
suriebėjimu, metaboliniu sindromu, 
širdies ir kraujagyslių ligomis, kiau-
šidžių veiklos sutrikimu, depresija ir 
kitomis ligomis.

Vitamino D stokos ir išsėtinės skle-
rozės ryšys daugiau nei tris dešim-
tmečius intensyviai tiriamas įvai-
riose pasaulio šalyse. Jis apipintas 
daugeliu klausimų ir neišaiškintų są-
sajų, atsakymai ir įrodymai yra labai 

laukiami, bet iki šiol jie prieštaringi, 
ginčytini ir negalutiniai. 

Vis garsiau kalbama, kad išsėtinės 
sklerozės paplitimas, recidyvų daž-
nis, ligos sunkumas, stabilizavimas 
ir ilgalaikė raida, negalios raiška ir 
pokyčiai smegenyse, nustatomi at-
liekant magnetinio branduolinio re-
zonanso tyrimą. Tyrimas gali sietis 
su vitamino D stoka, vitaminą D su-
jungiančio globulino, atsakingo už 
vitamino D pernašą ir saugojimą, 
kiekiu. Be to, tai siejasi ir su geo-
grafine padėtimi, melatonino kiekiu, 
kalcio apykaita žarnyne, žarnyno 
veikla, rūkymu ir kt. veiksniais. 

Visi mokslininkai, tyrėjai ir klinikiniai 
gydytojai sutaria, kad reikia daugiau 
ilgalaikių klinikinių tyrimų, galinčių 
moksliškai pagrįsti ir įrodyti vita-
mino D naudą išsėtinės sklerozės 
gydymui, ligos raidos prevencijai ir 
gyvenimo kokybei. Svarbiausia nu-
statyti, kokia vitamino D dozė būtų 
veiksminga ir saugi, tiek pristab-

DOC. DR. LINA ZABULIENĖ, 
VU Medicinos fakultetas, Vilniaus Karoliniškių poliklinikos 
Konsultacijų skyriaus vedėja, gydytoja endokrinologė



dant ligos raidą, tiek ir siekiant jos 
išvengti. Tikimasi, kad septyni šiuo 
metu vykdomi vitamino D ir išsėti-
nės sklerozės sąsajų tyrimai į šiuos 
klausimus atsakys.

Epidemiologinių, klinikinių ir ekspe-
rimentinių tyrimų duomenys rodo, 
kad vitamino D kiekį organizme le-
mia tiek paveldimi, tiek ir aplinkos 
veiksniai. Vitamino D kiekio kraujy-
je svyravimai siejami su: 

• sezoniniais veiksniais (saulėtų 
dienų skaičiumi, saulės pakilimo 
kampu, buvimo saulėje laiku); 

• geografine padėtimi (mažesnė-
je nei 37° platumoje ir arčiau pu-
siaujo gaminasi daugiau vitami-
no D); 

• amžiumi (vyresniems asmenims 
vitamino D pasigamina ketvirta-
dalis to kiekio, kuris susidaro 20 
m. asmenims); 

• maisto, praturtinto vitaminu D, ir 
vitamino D papildų vartojimu; 

• fiziniu pasyvumu ir nutukimu 
(vitaminas D kaupiamas riebali-
niame audinyje).

-
-

-

-

-

Vitamino D kiekį lemia ir odos spal-
va (tamsiaodžių vitamino D kiekis 
yra mažesnis), saugančių nuo sau-
lės kremų naudojimas, odos ligos, 
dėl kurių sumažėja saulės spindu-
lių veikimas, visą kūną dengian-
tys drabužiai, žarnyno ligos, inkstų 
nepakankamumas, kai kurių vaistų, 
didinančių vitamino D skaidymą, 
vartojimas.
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Pagrindiniai vitamino D šaltiniai 
yra trys – maistas, saulė ir maisto 
papildai. 

• Tačiau maistas (vitamino D 
gausu riebioje žuvyje, lašišoje, 
skumbrėje, konservuotame tune, 
kiaušinio trynyje, svieste, sūryje) 
užtikrina tik apie penktadalį vita-
mino D paros poreikio. 

• Saulės spinduliai yra būtini vita-
minui D pasigaminti. Visam kūnui 
gavus vieną minimalią eriteminę 
UV spindulių dozę, kai oda nežy-
miai parausta, pasigamina nuo  
10 000 iki 25 000 TV vitamino D. 
Jaunam žmogui pakanka 15-30 
minučių tarp 10 ir 15 val. pabū-
ti saulėje, vasarą be apsauginio 
kremo plikomis rankomis ir ko-
jomis (18 proc. kūno paviršiaus, 

patepus veidą apsauginiu kre-
mu) nors 2 kartus per savaitę, ir 
vitamino D pasigamina pakanka-
mai, o vyresnių žmonių odoje vi-
tamino D gamyba yra silpnesnė. 
Reguliarus UV spindulių poveikis 
sendina odą ir didina odos vėžio 
pavojų, o atsitiktinio saulės spin-
dulių patekimo nepakanka nor-
maliam vitamino D kiekiui palai-
kyti. 

• Daugeliui asmenų vitamino D 
papildai yra geras vitamino D 
šaltinis. Svarbu vartoti gydyto-
jo rekomenduojamą kasdienę 
vitamino D dozę atsižvelgiant į 
amžių, lytį, vitamino D kiekį or-
ganizme, gretutines ligas, sezo-
ną ir kt. Esant vitamino D stokai 
rekomenduojama kartu vartoti ir 
kalcio papildų. 

2012 m. atlikus daugiau nei 300 
Lietuvos abiturienčių, gyvenančių 4 
miestuose (Klaipėdoje, Mažeikiuo-
se, Šiauliuose ir Vilniuje) sveikatos 
tyrimą, paaiškėjo, kad vitamino D 
trūkumą, kai koncentracija kraujyje 
buvo mažesnė nei 20 ng/ml (arba 
50 nmol/l) turi dauguma (73,8 
proc.) tirtų abiturienčių.   

2013 m. buvo atliktas Lietuvos abi-
turienčių iš 4 miestų tyrimas, tirta 
300 merginų. 73,8 proc. jų kraujyje 
buvo nustatyta vitamino D stoka. 
Jos turėjo ir mažiau hemoglobino 
bei limfocitų, kurie yra svarbūs imu-
nitetui formuoti. 



Rekomenduojama atlikti vitamino D kiekio kraujyje tyrimą.
Nustačius vitamino D stoką ar nepakankamumą ir pradėjus

vartoti vitamino D papildus, būtina pakartotinai tirti vitamino D 
rodiklį kraujyje po 2–3 mėn. pradėjus gydymą. Tikslinga pasiekti 

rekomenduojamas normos ribas 75–100 nmol/l, tada tyrimas  
kartojamas vieną kartą per metus.

VITAMINO D KIEKIS KRAUJYJE

mažiau nei 50 nmol/l 
(20 ng/ml)

50–74,9 
(20–29,9 ng/ml)

75-125 nmol/l 
(30–50 ng/ml)

daugiau nei 125 nmol/l 
(50 ng/ml)

VITAMINO D BŪKLĖ ORGANIZME

stoka, trūkumas, deficitas,
avitaminozė

nepakankamumas,
hipovitaminozė

optimalus
kiekis

toksiškumas, stebimi
nepageidaujami reiškiniai

,, -

VITAMINO D BŪKLĖ ORGANIZME VERTINAMA PAGAL VITAMINO D 
RODIKLIO DYDĮ
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DEPRESIJA IR NUOVARGIS
2018 metų pabaigoje Berlyne susi-
rinkusiam Europos išsėtinės skle-
rozės gydymo ir tyrimų komitetui 
buvo pristatytas Toronto universi-
teto profesoriaus Anthony'io Fe-
insteino atliktas tyrimas. Buvo ste-
bėti 3132 išsėtine skleroze sergantys 
asmenys. Profesorius paskelbė, kad 
sergantiesiems išsėtine skleroze la-
bai dažnai pasireiškia depresija ir 
nuovargis. Mokslininkas rekomen-
davo šeimos gydytojams atidžiau 
įsiklausyti į sergančiųjų nusiskundi-
mus, nes šioje simptomų ir susirgimų 
maišalynėje nelengva išsiaiškinti, kas 

yra pirminis susirgimas, o kas — tik 
simptomas. Tyrimą atlikęs psichi-
atras atkreipė dėmesį, kad iki šiol 
šeimos gydytojai neįžiūri ryšio tarp 
išsėtinės sklerozės, nuovargio ir de-
presijos. Jei nuovargis suvokiamas 
kaip simptomas, tai depresija – ne. 
Todėl ji dažnai lieka negydoma.

Prof. A. Feinsteinas rekomenduoja 
depresijos simptomus jaučiantiems 
išsėtine skleroze sergantiems žmo-
nėms siūlyti nemedikamentinius gy-
dymo būdus.  
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Depresija neretai labai gudriai 
slepiasi už IS diagnozės. IS turi 
gausybę simptomų, depresija 
kaip susirgimas taip pat turi savo 
simptomus. Nuovargis yra ir de-
presijos, ir išsėtinės sklerozės 
simptomas. Depresijai būdinga 
jėgų, energijos stoka, miego su-
trikimai. Tuo gali skųstis dažnas 
sergantysis išsėtine skleroze. 

Neretai sergantys depresija ima kal-
tinti save, kad jie yra tinginiai, kad 
kažko nenori. Nereikia savęs kaltinti, 
reikia būti atlaidiems sau. Jeigu ka-
muoja depresiška savijauta, tai gali 
būti ligos arba pašalinis vaistų povei-
kis, bet nereikėtų dėl to savęs kaltinti, 
ne jūs tą savijautą sukėlėte savo min-

Sergant IS išgyvenamos net kelios 
nuovargio formos. Nuovargis būna 
fizinis, kognityvinis, psichinis. Depre-
sijos atveju nuovargis taip pat būna 
įvairus. Sergant depresija irgi jaučia-
mas fizinis nuovargis, kai nėra jėgų 
pakilti iš lovos. Kognityvinis nuovar-

Apie 80 proc. sergančiųjų IS jaučia 
nuovargį. Sergančiųjų IS jaučiamas 
nuovargis yra stipresnis, nei sergant 
depresija, neretai žmonės neturi fi-
zinių jėgų pakilti iš lovos, ir tai irgi 
primena depresiją. 

Man labai patiko prof. A. Feinsteino 
įžvalgos, kad reikia skirti nuovargiui 
ir depresinei simptomatikai atskirą 
dėmesį ir gydyti jiems skirtais vais-
tais bei nemedikamentinėmis prie-
monėmis. 

timis ar savo tingėjimu. Svarbiausia, 
nedramatizuoti ir savęs negraužti. Ką 
jūs galite padaryti, kad padėtumėte 
sau išgyventi tokioje būsenoje? Blo-
gai jaučiatės šiandien? Išbūkite su 
ta savijauta, su ta nuotaika, bet rytoj 
ryte pradėkite galvoti, kaip galėtumė-
te savo savijautą pagerinti. 

gis reiškiasi tuo, kad sunku susikaup-
ti, nesinori dirbti, informacija neužsi-
laiko galvoje arba nuolat sukasi tos 
pačios mintys. Psichinis nuovargis – 
kai žmogus pavargsta nuo savo pa-
ties būsenos, nuo simptomų, vaistų 
vartojimo, apribojimų. 

MARIJA BAGDONIENĖ, 
Depresijos gydymo centro 
psichologė

NEKALTINKITE SAVĘS

NUOVARGIO VEIDAI
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Nemedikamentiniai sprendimai 
fiziniam nuovargiui mažinti:

• Dėl vitaminų trūkumo žmonės 
gali jausti fizinį nuovargį, pavyz-
džiui, trūkstant vitamino D, ge-
ležies. Vien tą išsprendę žmonės 
sako, kad jaučia, jog nuovargis su-
mažėjo. Rekomenduojame pasi-
daryti kraujo tyrimus ir sumažinti 
vitaminų ir mineralų trūkumą. 

• Vartokite žuvų taukus, jie ma-
žina uždegiminius procesus or-
ganizme. Teko skaityti tyrimų 
ataskaitas apie žuvų taukus. Jie 
rekomenduojami kaip skatinan-
tys teigiamus procesus sme-
genyse. Žuvų taukai gali padėti 
mažinti ir kognityvinį nuovargį. 

• Fizinį nuovargį puikiai mažina 
fizinė veikla. Kai žmogus pra-

deda aktyviau judėti, jis turi 
daugiau energijos. Kuo žmo-
gus mažiau juda, tuo smege-
nys išskiria mažiau energijos, 
nes nusprendžiama, kad daug 
energijos ir nereikia. Žmonės 
klaidingai galvoja, kad jei esu 
pavargęs, geriau pagulėsiu ir 
nieko nedarysiu. 

• Šviesa reguliuoja visus proce-
sus mūsų organizme. Buvimas 
gryname ore, buvimas šviesoje 
padeda geriau tuos procesus 
sureguliuoti. Poveikis gal nėra 
tiesioginis: pabuvau saulėje – 
turiu daugiau energijos. Šviesa 
tiesiog praskaidrina nuotaiką. Ji 
tinka ir tada, kai kankina kogni-
tyvinis nuovargis, kai nėra ener-
gijos dirbti, kuo nors domėtis.

Sergantieji depresija greitai pa-
stebi, kad jų interesai siaurėja. 
Ankstesnė veikla nebeteikia to-
kio malonumo kaip anksčiau. 
Žmogus galvoja, kad jei anksčiau 
kokia nors veikla jam teikė pasi-
tenkinimą 90 proc., o dabar — tik 
20 proc., vadinasi, tai jo jau nebe-
džiugina. Jeigu žmogus atsisako 
net ir nelabai džiuginančių veiklų, 
jis sumažina savo pomėgių lauką, 
atima iš savęs tuos likučius, kurie 
jam teikė bent šiek tiek džiaugs-
mo. Ir tada jo gyvenime džiaugs-
mo nelieka visai. 

Vienas iš nemedikamentinio de-
presijos gydymo metodų – užsiimti 
mėgstama veikla. Todėl patariu ne-
pamiršti tų dalykų, kurie anksčiau 
patiko, ir ieškoti kitų naujų veiklų. 
Padeda supratimas ir priminimas 
sau, kad jei sergi depresija, tai ir 
negali tikėtis, kad džiaugsiesi kuo 
nors 100 proc. Jeigu jaučiate nors 5 
proc. džiaugsmo – jau gerai.

Liūdna, kad šalia tokios ligos kaip IS 
dar atsiranda ir depresija. Su šiomis 
diagnozėmis gali tekti gyventi ilgai. 
Tad pagrindinė jūsų užduotis – gy-
venti visavertį, džiaugsmo kupiną 

DEPRESIJOS GYDYMAS BE VAISTŲ



Jei žmogus pasitiki savimi, jį mažiau 
gąsdina baisios ateities prognozės, 
jis išlieka optimistas net ir baisių su-
vokimų akivaizdoje. Jis nepasiduos 
ir ieškos išeities, sprendimo bei nau-
jų galimybių iš pirmo žvilgsnio labai 
nepalankioje situacijoje. Pasakykite 
sau: tai, kas vyksta aplinkui, manęs 
nesužlugdys. Tai tikėjimas ir žinoji-
mas, kad galima rasti išeitį. Jeigu li-
gos diagnozė trenkia kaip žaibas iš 
giedro dangaus, reikia suvokti, kad 
mes negalime paveikti žaibo, ne-
turime jam įtakos, tačiau kai jis jau 
trenkia, visi kiti sprendimai priklau-
so tik nuo mūsų.

KAIP IŠLIKTI STIPRIAM

gyvenimą. Jeigu visko atsisakysite 
– pomėgių, bendravimo, darbų, fizi-
nio aktyvumo, kelionių – gyvenimas 
tikrai taps nuobodus. 

Pasirinkimas, kuo galima būtų už-
siimti, kaip padaryti gyvenimą įdo-
mesniu, yra tikrai didelis. Dėl li-
gos jūs turite pradėti, pavyzdžiui, 
mankštintis, o sunkiausia ir svar-
biausia yra žengti pirmą žingsnį. Iš 
pradžių nusiteiksite, kad tai darote 
dėl geresnės savijautos, o paskui 

tai gali tapti laisvalaikiu, ar naujų 
pažinčių užmezgimu. Visą laiką no-
rėjote mokytis kokios nors užsienio 
kalbos, bet dėl darbų neturėjote 
laiko? Liga pakoregavo jūsų die-
notvarkę ir dabar galite užsirašyti į 
kursus internete. Didesniuose mies-
tuose vyksta knygų klubai, nemoka-
mi renginiai, koncertai – dalyvaukite 
visur! Plėskite akiratį, bendraukite, 
nebūkite užsidarę namuose. Paci-
entų organizacijos — irgi puiki er-
dvė bendrauti, ieškoti palaikymo ir 
stiprybės.



RAISA SMIRNOVA
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vojo, kad jos gyvenimas sugriuvo, 
kai į jį pasibeldė išsėtinės sklerozės 
diagnozė. Tada ji išgyveno tamsiau-
sią periodą: atrodė, kad visko nete-
ko. Tačiau dabar ji dėkoja ligai, kuri 
leido išdrįsti veikti, imtis drąsiausių 
projektų ir džiaugtis sėkme.

Rygoje gyvenanti Raisa Smirnova 
(33 m.) yra muzikinio klubo meno 
vadovė, radijo diktorė ir straipsnių 
apie muziką autorė. Ji augina pa-
auglį sūnų, glaudžiasi prie mylinčio 
žmogaus peties, ant sienos puikuo-
jasi kultūrologės diplomas. Nors 
prieš aštuonerius metus Raisa gal-

„2010 m. ėmiau jausti siaubingą 
nuovargį: buvo sunku eiti į darbą, 
rytais atsikelti. Galvojau, kad tie-
siog per daug dirbu. Vieną dieną 
pradėjau vaikščioti lyg būčiau gir-
ta: mane mėtė į šonus, trankiausi 
į durų staktas. Kitą dieną nuėjau 
pas šeimos gydytoją. Gavau ne-
darbingumo lapelį, išrašė siunti-
mų visokiems tyrimams. Gydytoja 
įtarė, kad man hepatitas C. Ketu-
rias dienas dariausi visokius tyri-
mus, gėriau vitaminus, daug mie-
gojau. Kraujo tyrimai parodė, kad 
esu sveika. Po savaitės jaučiausi 
pailsėjusi, bet grįžus į darbą vis-
kas pasikartojo. Pajutau dar sti-
presnį galvos svaigimą, lyg žemė 
slystų iš po kojų. Grįžau namo ir 
tėvai iškvietė greitąją, nes vakare 
nukritau. Man taip sukosi galva, 
kad kūnas negalėjo suprasti, kur 

Jauna moteris sako, kad tada ją 
buvo apėmusi stipri baimė, kuri 
virsdavo ir panikos priepuoliais. 
Per dvi savaites, praleistas ligoni-
nėje, ji neteko 10 kilogramų svo-
rio. Ligoninėje ją lankydavo brolis 
su žmona. Raisa pamena, kaip jie 

dangus, kur žemė, todėl niekaip 
negalėjau atsikelti. Jautiesi siau-
bingai, kai nesupranti, kas vyks-
ta. Greitosios pagalbos gydytojai 
pamatė jauną moterį, gulinčią ant 
žemės, visos venos subadytos, o 
aš gi prieš kelias dienas kraują da-
viau. Jie nusprendė, kad esu nar-
kotikų vartotoja. Net negalėjau iš 
streso jiems paaiškinti, kad jau sa-
vaitę blogai jaučiuosi, kad ieškau 
atsakymo, kodėl. Mane vis dėlto 
nuvežė į ligoninę, ten kažką pa-
lašino, išrašė vaistų nuo svaigimo 
ir išsiuntė namo. Parašė, kad per-
vargimas. Nepraėjo ir para, kai aš 
vėl nukritau. Mane šį kartą nuvežė 
į kitą ligoninę“,  —  prisimena Rai-
sa išsėtinės sklerozės pradžią ir 
netrumpai užsitęsusią diagnozės 
paiešką.

vaikščiodavo ligoninės koridoriais, 
o ji be perstojo verkė. Jos ligos 
kortelėje atsirado įrašas apie ne-
patvirtintą IS diagnozę su ryškiai 
išreikštu vestibiuliarinio aparato 
sutrikimu bei epilepsiniais prie-
puoliais.

LIGOS PRADŽIA

TAMSIAUSIA GYVENIMO VALANDA
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„Paguglinau, kas yra ta išsėtinė skle-
rozė ir internete radau tik žmonių 
neįgaliųjų vežimėliuose nuotraukas, 
blogas prognozes, žodžius „baisi 
liga“, „nepagydoma liga“ ir t.t. Siau-
bas, juk man tik 25 metai! Mano sū-
nus mažas, aš išsiskyrusi, diplomas 
neapgintas, karjeros nėra, išsilavini-
mo negausiu, vaikas liks be mamos 
ar su neįgalia mama, asmeninio gy-
venimo neturėsiu, nes kam aš tokia 
reikalinga!? Viskas, ką tik galima įsi-

vaizduoti siaubingiausia, tuo metu 
mane užgriuvo. Tai buvo isterija, 
kuri tęsėsi kelias dienas. Palatoje su 
manimi gulėjo insultus patyrusios 
moterys, kurios žiūrėjo į mane su 
senatvine išmintimi ir begaliniu gai-
lesčiu. Jos vadino mane anūkėle ir 
maitino šaukšteliu vis kartodamos, 
kaip gi taip galėjo nutikti jaunam 
žmogui. Tai buvo tamsiausias mano 
gyvenime metas“, —prisimena Rai-
sa.

Išėjusi iš ligoninės Raisa nedirbo, 
ilsėjosi, buvo vasara, ji baigė rašyti 
diplominį. Jį apsigynusi gavo kul-
tūrologijos magistrės laipsnį. „Po 
to kokius dvejus metus stengiausi 
apie ligą negalvoti. O vieną dieną 
kažkodėl susirinkau popieriukus 
ir nuėjau į polikliniką pas pirmą 
pasitaikiusią neurologę. Gydyto-
ja labai rekomendavo pasirodyti 
specializuotame išsėtinės sklero-
zės kabinete. Man pasisekė, kad 
ten sutikau jautrią gydytoją, kuri 
skyrė man daug laiko papasakoti 
apie ligą. Ji kalbėjo, kad tai jokiu 
būdu ne nuosprendis, kad galima 
kovoti ir kad daug žmonių kovoja. 
Ji parodė man spintą, pilną korte-
lių ir pasakė, kad tai sergančiųjų 
išsėtine skleroze ligos kortelės. Ji 
davė man segtuvą su moksliniais 
straipsniais iš neseniai vykusios 
konferencijos. Aš supratau, kad 
galiu kovoti. Gavau trijų mėnesių 
gydymą steroidais, kad paskui ga-

lėtų paskirti interferoną. Labai no-
rėjau gyventi normalų gyvenimą 
ir daugiau niekada nenukristi, kad 
daugiau niekada nesvaigtų galva, 
todėl sutikau su visais man pa-
siūlytais gydymo metodais, nors 
informacija apie pašalinius vaistų 
poveikius skambėjo bauginamai. 
Man skyrė leidžiamą interferoną. 
Pašaliniai reiškiniai po susileidimo 
– pakilusi temperatūra, šaltkrėtis, 
peršalimo pojūtis. Aš šiuos vaistus 
vartoju iki šiol, tačiau dabar imta 
kalbėti, kad man turės skirti sti-
presnių. Praeitų metų gruodį vėl 
pasikartojo visi simptomai. Aš jau 
nebijojau, bet ligoninėje vis tiek 
verkiau. Dabar gydytojai mato 
daug naujų židinių, ypač daug toje 
srityje, kuri atsakinga už vestibiu-
liarinį aparatą. Balandžio pradžioje 
susirinks konsiliumas, kur bus nu-
spręsta, kokius kitus vaistus skirti. 
Mano remisija tęsėsi 8 metus“, — 
pasakoja Raisa. 

RAMESNIS POŽIŪRIS Į LIGĄ



Raisa sako, kad savo gyvenimą pa-
skyrė roko muzikai, roko scenai ir 
industrijai. Jau trylika metų ji tuo 
užsiima, pradėjo nuo teorinių stu-
dijų, vėliau ėmė šioje srityje dirbti: 
organizuoti koncertus, vesti karao-
kės vakarus, galiausiai tai tapo jos 
pagrindiniu darbu. Dirbo viename 
klube vadybininke, pastaruosius 
trejus metus yra vieno didžiausių 
Latvijos sunkiosios muzikos klubų 
„Juodas penktadienis” meno direk-
torė. 

„Galvoju, kad tai, kas man nutiko, yra 
geriausia, kas galėjo nutikti. Pradė-
jusi gydymą smarkiai pakeičiau gy-
venimo būdą, išėjau iš visų darbų, 
kurie man nepatiko. Nusprendžiau, 
kad užsiimsiu muzika, įsidarbinau 
į pirmą klubą, ten gavau juokingą 

atlygį, bet labai norėjau įsitvirtinti 
šioje sferoje. Kai jau buvo aiški di-
agnozė, supratau, kad neturiu ką 
prarasti. O jei neturi ką prarasti, tai 
drąsiau išeini iš savo komforto zo-
nos. Supratau, kad dabar galiu da-
ryti tai, ko niekada nedariau, bandy-
ti tai, ko niekada nebandžiau. Ir jau 
nėra baimės, kad man nepavyks”, 
— pasakoja Raisa. — Galbūt, jei ne-
būčiau išgirdusi išsėtinės sklerozės 
diagnozės, aš ir toliau plaukčiau 
per gyvenimą, nebūčiau išdrįsusi 
visko keisti. Priimdavau visus pasiū-
lymus. Man paskambino iš radijo ir 
pasiūlė būti diktore. Atvirai sakant, 
tuo metu daug ko nemokėjau, bet 
tas jausmas, kad nieko neprarasiu, 
buvo visaapimantis, įtraukiantis. Ir 
dabar noriu tęsti visas veiklas, nes 
jos man visos labai patinka.“ 

NĖRA KO PRARASTI
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„Būna dienų, kai jaučiuosi gerai, 
esu kupina jėgų, bet būna ir tokių 
dienų, kai sunku atsikelti, bet keltis 
reikia. Tada išgeriu saują tablečių ir 
einu. Nuovargį jaučiu beveik nuolat. 
Per tuos aštuonerius metus laisvas 
darbo grafikas man labai padėjo iš-
vengti keblių situacijų, kuriose bū-
čiau atsidūrusi dėl nuovargio. Dabar 
turiu kiekvieną dieną būti darbe, 
naujienas skaitau nuo 6 valandų 
ryto. Kartais tai sudėtinga, bet išge-
riu vaistų nuo skausmo, galvos svai-
gimo, nuo uždegimo, nuo pykinimo 
ir einu. Ryte negaliu be kavos“, — 
šypteli jauna moteris. 

Prieš metus Raisa pradėjo lanky-
ti sporto klubą. Ji trenerei pasakė, 
kokia liga serga, todėl jai taikoma 
individuali programa. „Aktyvus gy-
venimo būdas padeda neužsigu-
lėti, suteikia budrumo ir padeda 
geriau nei tabletės. Sporto klube 
visuomet patiriu daug gerų emo-
cijų, nes moterys juokiasi, ko nors 
prisigalvoja, prisisvajojam, prisiki-
kenam. Manau, sergant šia liga rei-
kia bendrauti, neužsidaryti namuo-
se, negalvoti apie blogus dalykus“, 
— įsitikinusi Raisa.

PAKEISTAS GYVENIMO BŪDAS
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„Poliklinikoje radau pacientų or-
ganizacijos lankstinuką. Labai no-
rėjau susipažinti su kitais šia liga 
sergančiais žmonėmis. Visi orga-
nizacijos nariai tapo man labai ar-
timi. Mūsų organizacijoje mažoka 
jaunų žmonių, jie gal dar nepasi-
ruošę kalbėti. O man kilo noras la-
bai aktyviai kalbėti apie savo ligą. 
Norėjau atkreipti visuomenės dė-
mesį, ypač jaunimo, kad reikia eiti 
pas gydytoją, kovoti. Buvau Stok-
holme tarptautinėje IS konferen-
cijoje, ten žmonės iš Šiaurės Eu-
ropos dalinosi savo patirtimi. Tai 
mane labai įkvėpė. 

Su fotografu Aleksejumi Alifano-
vu sugalvojau projektą „Aš ir IS”, 
kuriuo norėjau parodyti, kad ser-
gantieji IS gyvena įprastą gyveni-
mą: šoka, dainuoja, sportuoja, turi 
hobius, darbus. Gyvena kaip visi. 
Fotografavome žmones tuo metu, 

kai jie užsiėmė įprasta veikla, o po 
portretais užrašėme jų mintis. Pa-
vyzdžiui, „kai sužinojau diagnozę, 
nežinojau, kaip toliau gyventi“. Tai 
labai atviri, sukrečiantys prisipaži-
nimai. Noriu su šia paroda keliauti-
po Rygą, įvairias gydymo įstaigas. 
Noriu parodyti visuomenei, kad 
yra tokia liga, kad reikia suprasti, 
jog tai nėra neįgalūs žmonės. 

Sergantieji išsėtine skleroze išo-
riškai atrodo sveiki, bet tuo metu, 
kai į juos žiūrite, jiems gali skau-
dėti kojas, rankas, jie gali jausti 
siaubingą nuovargį. Jeigu ryte ne-
galime pakilti iš lovos, tai ne dėl 
to, kad tingime ar nenorime. Tai 
susiję su ligos poveikiu. Į tai, ką 
darome kasdien, dedame dau-
giau pastangų nei sveikieji. Mūsų 
diena gerokai sunkesnė nei svei-
ko žmogaus tokia pat diena”, - 
sako Raisa Smirnova. 

PACIENTŲ ORGANIZACIJA

Moteris dabar žino, kad išsėtinė 
sklerozė netrukdo gyventi, augti 
kaip asmenybei, daryti karjerą, tu-
rėti artimus santykius. „Jau dvejus 
metus esu su tvirtu žmogumi, jis 
buvo su manimi, kai mane ištiko li-
gos ataka. Aš jam iš karto pasakiau, 
kokia liga sergu. Draugai pasakojo, 
jog jis ruošėsi blogiausiam scena-
rijui, kad nevaikščiosiu. Bet elgėsi 

labai organizuotai: iškvietė greitą-
ją, prižiūrėjo mano sūnų, kol buvau 
ligoninėje, palaikė mane, demons-
travo stiprybę ir optimizmą. Esu 
laiminga, kad šalia manęs yra toks 
žmogus. Diagnozė jo neišgąsdino, 
jis brangina mane, gerbia ir vertina 
už turimas žmogiškas savybes, ir ši 
liga jam nesutrukdė manęs mylėti“, 
— sako Raisa.
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Kognityviniai sutrikimai diagno-
zuojami 40-65 proc. pacientų, 
sergančių išsėtine skleroze, ir daž-
niausiai apima dėmesio stokos, 
informacijos apdorojimo greičio, 
(epizodinės) atminties ir patirties 
kaupimo sutrikimus. Kognityviniai 
sutrikimai dažnai paveikia tiek as-
meninį, tiek ir profesinį gyvenimą. 
Jei prisideda depresija, nerimas 
ir nuovargis, tai tik pablogina li-
gos eigą, bet kognityvinis rezervas 
(anksčiau sukauptos žinios, įgy-
ti įgūdžiai ir patirtis) yra iš dalies 

Kognityvinės funkcijos apima gebė-
jimą mokytis ir prisiminti informa-
ciją, organizuoti, planuoti ir spręs-
ti problemas, sutelkti, išlaikyti ir 
nukreipti dėmesį, suprasti kalbą ir 
taisyklingai kalbėti, tiksliai suvokti 
aplinką ir atlikti skaičiavimus.

KOGNITYVINIŲ FUNKCIJŲ SUTRIKIMO POŽYMIAI: 
• Sunku parinkti tinkamus žodžius;
• Sunku prisiminti užduotis darbe ar kasdieniame gyvenime, namuose;
• Sunku priimti sprendimus arba jie priimami neteisingai;
• Sunku atlikti užduotis ar bendrauti;
• Sunku prisitaikyti prie darbo kolektyvo elgesio taisyklių;
• Sunku pritapti mokykloje (mokantis), laikytis disciplinos, kyla elgesio 

problemų.

apsaugotas. Be to, specialistai turi 
patarimų, kaip reabilituoti kognity-
vines funkcijas ir padėti sau įveikti 
kasdienius iššūkius.

KAS TAI YRA

IŠSĖTINĖ SKLEROZĖ IR
KOGNITYVINĖS FUNKCIJOS

DR. SANDRA VESTERMANE, 
verčiasi gydytojo neurologo praktika, magistro laipsnis
kognityvinės neurologijos mokslų srityje, Latvija
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Daugumos žmonių kognityviniai 
pakitimai lengvi. Paprastai kogni-
tyviniai pakitimai pasireiškia ir pro-
gresuoja lėtai. Daugelis žmonių, 
kuriems diagnozuojama kognityvi-
nės funkcijos pakitimų, gali toliau 

Anksti pripažinti, įvertinti ir gydyti 
kognityvinių funkcijų sutrikimą yra 
svarbu, mat kognityviniai pakitimai 
(kartu su nuovargiu) gali daryti di-
delę įtaką gyvenimo kokybei, santy-
kiams, aktyvumui ir darbui. Pirmieji 
kognityvinės disfunkcijos požymiai 
gali būti sunkiai pastebimi, len-
gviausiai juos atpažinti galėtų pats 
sergantysis, jo šeimos nariai arba 
kolegos. 

Moksliniai tyrimai parodė, kad ypač 

SVARBU ATPAŽINTI

veiksmingai dirbti taikydami kom-
pensavimo strategijas ir priemones. 
Tačiau reikia pripažinti, kad kognity-
vinė disfunkcija yra viena iš pagrin-
dinių ankstyvo pasitraukimo iš dar-
bo ar aktyvaus gyvenimo priežasčių.

svarbu vykdyti ankstyvą ir reguliarų 
IS sergančiųjų kognityvinių funkci-
jų vertinimą. Praktiškai tai yra vie-
nas iš pagrindinių neišnaudotų IS 
priežiūros poreikių, kuriuos galėtų 
spręsti klinikiniai psichologai. Išsa-
mus vertinimas yra būtinas, siekiant 
nustatyti paveiktas specifines ko-
gnityvines funkcijas ir pašalinti ki-
tas galimas kognityvinių problemų 
priežastis, tokias kaip nuovargis ar 
nuotaikos pokyčiai, depresija, neri-
mas arba stresas.
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KĄ GALĖTUMĖTE DARYTI KAS-
DIEN, KAD SAU PADĖTUMĖTE:

• Sujunkite mokymosi režimus: 
tai, ką reikia prisiminti, bus len-
gviau, jei tai nuolat matysite prieš 
akis, girdėsite, kalbėsite ir rašysi-
te apie tai. Visiškai normalu, jei 
tam skirsite daugiau laiko.

• Pakartokite ir patikrinkite: pa-
kartokite tai, ką išgirdote, ir pa-
tikrinkite, ar išgirdote teisingai. 
Taip geriau sutelksite dėmesį ir 
lavinsite atmintį.

• Stenkitės taikyti žaidimo formą: 
pakartokite ir įgyvendinkite in-
formaciją intervalais, užduotį at-
likite etapais, kad pagerintumėte 
gebėjimą ją saugoti.

KOGNITYVINIŲ FUNKCIJŲ REABILITACIJA
• Kurkite asociacijas: pasitelki-

te atmintį! Pavyzdžiui, norėdami 
prisiminti neseniai sutikto as-
mens vardą, susiekite jo/jos var-
dą su draugu ar šeimos nariu, tu-
rinčiu tokį pat vardą, arba vieta, 
spalva ar įvykiu.

Tyrimai taip pat parodė, kad pri-
sitaikantis, kompiuterizuotas ko-
gnityvinio atsigavimo metodas, 
prieinamas namie, gali pagerinti 
IS sergančių pacientų kognityvi-
nes funkcijas. Šis telereabilitacijos 
metodas galėtų būti lengvai pritai-
komas kitoms neurologinėms cha-
rakteristikoms, susijusioms su ko-
gnityvine disfunkcija, tirti.



NUOVARGIS     49

KOMPENSACINIŲ PRIEMONIŲ PAVYZDŽIAI:

Išsirinkite vieną vietą savo namuose, kuri bus informacijos centras 
— ten dirbsite ir naudositės kalendoriumi/planavimo priemonė-
mis, paštu, tikrinsite sąskaitas, telefono pranešimus, darbų ir pirki-
nių sąrašus, laikysite raktus, seifą, ir t.t.

naudokite kontrolinius sąrašus, žadintuvą ar telefoną, virtuvės lai-
kmatį ir kt.

naudokite didelį kalendorių, kuriame galite įrašyti visus susitiki-
mus, užsiėmimus ir socialines užduotis bei priminimus! Laikyki-
te savo rašiklius ar žymeklius šalia kalendoriaus. Arba naudokitės 
kompiuterine programa, kuri primins jūsų įprastas užduotis (sinch-
ronizuokite programą su kitais mobiliaisiais prietaisais).

išjunkite televizorių, nutildykite muziką ir kitus garsus, kurie gali 
trukdyti asmeninio kontakto metu ar kalbantis telefonu. Dėl fo-
ninių regėjimo ir triukšmo sutrikimų gali būti sunkiau mokytis ar 
prisiminti. Jei negalite atsitraukti (pavyzdžiui, aplink daug žmo-
nių ir didelis triukšmas), tiesiog paprašykite: „Ar galėtumėte kal-
bėti tyliau?“

diktuokite darbų sąrašą, pastabas ar kitus dalykus, kuriuos reikia pri-
siminti, į skaitmeninį diktofoną (jį galima rasti daugelyje telefonų). 

jei jums sunku susikaupti, įkvėpkite ir atsigaukite.

venkite blaškytis tarp kelių dalykų ar užduočių vienu metu. Baikite 
arba raskite tinkamą progą sustoti, pailsėkite ir vėl tęskite užduotis.

-

-

-

-

-

-

-
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IŠSĖTINĖ SKLEROZĖ IR NUOVARGIS

Apie 80 proc. išsėtine skleroze ser-
gančių pacientų skundžiasi sun-
kiu nuovargiu. Pacientai paprastai 
sako gydytojui: „Esu išsekęs“, „Jau-
čiu bendrą silpnumą“, „Aš neturiu 
motyvacijos“, „Neturiu fizinės ir 
psichinės energijos“. Šis nuovargis 
yra subjektyvus, bet jį įveikti labai 
sunku, be to, jis gerokai pablogina 
gyvenimo kokybę. Kartais pacien-
tas neturi jokių kitų sunkių su išsė-
tine skleroze susijusių problemų, 
bet jaučiamas nuovargis gali su-
kelti netgi visišką negalią. Priežas-
tys, dėl kurių jis atsiranda ir kodėl 
kai kurie pacientai jaučiasi netekę 
jėgų, šiuo metu vis dar nėra aiškios. 
Nuovargį sukelia daug įvairių veiks-

Pirminį nuovargį sukelia ligos me-
chanizmai, tačiau yra ir antrinis 
nuovargis. Išsėtine skleroze ser-
gantys pacientai ima jausti an-
trinį nuovargį dėl įvairių kitų su 

nių. Manoma, kad stiprus nuovargis 
atsiranda dėl ligos sukeltų nervų 
pažeidimų. Imuninės sistemos su-
silpnėjimas lemia nervinių skaidulų 
mielino apvalkalo pažeidimus, va-
dinamus demielinizacija, taip pat 
ir pačių nervų ląstelių pažeidimus, 
t. y. neurodegeneraciją, bei pažei-
džia sinapses, todėl sutrinka nervų 
ląstelių „bendradarbiavimas“. Šių 
pažeidimų atsiranda tam tikrose 
smegenų srityse, tad ląstelės nebe-
gali bendrauti viena su kita ir kyla 
didžiulis nuovargis. Į šį procesą įsi-
traukia įvairių imuninių sistemų pa-
gamintos uždegiminės ląstelės ir 
hormoniniai faktoriai. Čia turiu min-
tyje pirminį nuovargį.

liga susijusių problemų. Išsėtine 
skleroze sergantiems pacientams 
dažnai pasireiškia depresija ir ne-
rimas. Nerimą ir įtampą jie dažnai 
pradeda jausti dar ligos pradžioje, 

Kas šiuo metu žinoma apie vieną iš dažniausių išsėtinės sklerozės simptomų – 
nuovargį? Kodėl jis jaučiamas? Kokios jo priežastys?

Kokie yra nuovargio tipai? Gal galite apie kiekvieną papasakoti plačiau?

GYD. MED. DR. DAINA PASTARE, 
Rygos Rytų klinikinės universiteto ligoninės „Gailezers“ 
neurologijos skyriaus vedėja, IS skyriaus vedėja
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Nepaisant to, kad nuovargis jau-
čiamas taip dažnai, kiti simptomai 
atrodo svarbesni, todėl jį gydytojai 
dažnai pamiršta. Siekiant nustatyti, 
kaip stipriai pacientą veikia nuovar-
gis, naudojamos skirtingos vertini-
mo skalės. Vienos iš dažniausių yra 
„Nuovargio stiprumo skalė“ (angl. 
Fatigue Severity Scale) ir „Modi-
fikuota nuovargio poveikio ska-
lė“ (angl. Modified Fatigue Impact 
Scale). Pagal šias skales pacientas 

Išsėtine skleroze sergančio paci-
ento nuovargis skiriasi nuo sveiko 
žmogaus nuovargio. Išsėtine skle-

pats nurodo, kiek stiprus jo nuo-
vargis ir kokią įtaką jis turi. Greitam 
vertinimui gali būti naudojama „Vi-
zuali analoginė skalė“ (angl. Visual 
Analogue Scale), kai pacientas savo 
nuovargį vertina pagal skalę skai-
čiais nuo 1 iki 10. Vis dėlto nė viena 
iš šių skalių neatskiria pirminio nuo-
vargio nuo antrinio. Jos padeda gy-
dytojui suvokti nuovargio stiprumą 
ir stebint pacientą kelerius metus 
leidžia jį įvertinti pakartotinai. 

roze sergančio paciento nuovargis 
sutrikdo ir riboja kasdienę veiklą. 

Ar gydytojai gali išmatuoti nuovargio stiprumą? 

Kaip dažnai nuovargis, kai jis vertinamas kaip ligos simptomas, vis dar laiko-
mas normaliu, o kada jau reikia konsultuotis su gydytoju neurologu?

iš karto po diagnozės. Dėl sunkiai 
prognozuojamos ateities depresija 
dažnai susergama ankstyvosiose 
ligos stadijose. Jei pacientas yra 
depresyvios nuotaikos, jis nenori 
nieko daryti, nuovargis gali net su-
stiprėti. Tai užburtas ratas: nenoras 
judėti sukelia nuovargį, o nuovar-
gis sukelia nenorą judėti. Depresi-
jos atveju dažnai pasitaiko ir nemi-
ga. Jei pacientas negali išsimiegoti, 
jis, be abejo, taip pat jaus nuovar-
gį. Nemigą sukelia ir kitos su liga 
susijusios problemos, tokios kaip 
skausmas, įvairūs jutimo, šlapimo 
takų sutrikimai, raumenų spazmai 
ir paralyžius. Be to, nuovargį sukelti 
arba jį apsunkinti gali anemija, vita-
mino D ir folio rūgšties trūkumas, 
taip pat — skydliaukės funkcijos su-
trikimas. Antrinį nuovargį gali su-

kelti ir įvairūs vaistai. Kartais nuo-
vargio simptomus sukelia spazmus, 
skausmą, nerimą ir galvos svaigimą 
malšinantys vaistai. Kai kurie išsė-
tinei sklerozei gydyti naudojami 
imunomoduliatoriai taip pat gali 
padidinti nuovargį. Be to, nuovargį 
veikia ne tik fiziniai, bet ir emociniai 
bei psichologiniai veiksniai. Pozity-
vesnį požiūrį turintys pacientai ne-
pasiduoda nuovargiui ir neleidžia 
jam paveikti kasdienės veiklos. Dar 
pastebėjau, kad pacientai, turintys 
gilesnį neurologinį defektą, nebūti-
nai stipriau jaučia depresines nuo-
taikas ir nuovargį. Jau ilgai išsėtine 
skleroze sergantis pacientas neįga-
liojo vežimėlyje gali būti energin-
gesnis už pacientą, kuriam liga dia-
gnozuota ką tik ir kuris neturi jokių 
reikšmingų judėjimo sutrikimų. 
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Nuovargis gali visiškai nepriklausyti 
nuo to, ką pacientas veikia, jis gali 
būti visada vienodai juntamas. 
Kartais poilsis ir miegas visiškai 
nepadeda nuovargio sumažinti. Be 
to, esant aukštai oro temperatūrai 

nuovargis gali net suintensyvėti, o 
orui atvėsus tapti mažiau pastebi-
mas. Jei asmuo sugeba įveikti savo 
nuovargį, tai – normalus nuovargis.
Jei nuovargio įveikti nepavyksta, 
geriau kreiptis į gydytoją.

Laimė, antrinės nuovargio prie-
žastys gali būti gydomos ir su-
mažinamos. Jei pacientas jaučia 
nerimą, gali padėti psichoterapija 
ir vaistai nuo nerimo. Depresijos 
atveju irgi galima vartoti vaistus, 
galima ieškoti psichoterapeuto 
arba psichiatro pagalbos. Kai kurie 
vaistiniai preparatai mažina dažno 
šlapinimosi poreikį, taip pat yra 
vaistų nuo skausmo ar mažinančių 
spazmus. Jei trūksta vitaminų ar 
geležies, pacientas gali jų vartoti 
papildomai. Skydliaukės ligos taip 
pat gali būti gydomos. Visada pa-

Staigus ir neįprastas nuovargis 
tikrai svarbi priežastis kreiptis į 
gydytoją. Tai gali būti rimtos pro-
blemos simptomas, pavyzdžiui, 
infekcijos, kuri dažniausiai pažei-
džia išsėtine skleroze sergančių 
pacientų plaučius ar šlapimo ta-
kus. Imunomoduliuojanti terapija 
dažnai lemia kraujo ląstelių kiekio 
pokyčius, limfocitų sumažėjimą, o 

tartina nustoti rūkyti, nes tai ne tik 
pablogina išsėtinės sklerozės eigą, 
bet ir sukelia stiprų nuovargį. Vie-
ningos nuomonės dėl maisto pa-
pildų vartojimo gydytojai neturi. 
Mano nuomone, jei paciento mity-
ba visavertė, papildai nėra būtini. 
Tačiau, jei pacientas labai nori jų 
vartoti, niekada nesakau „ne“. Taip 
pat yra vaistų, kurie gali sumažinti 
nuovargį. Reabilitacija ir fizinė te-
rapija taip pat labai svarbios. Kar-
tais nuovargio gydymo pagrindas 
yra reguliarus fizinis krūvis fiziote-
rapeutui prižiūrint. 

tai kelia didesnę infekcijų riziką. 
Todėl gydytojai reguliariai prašo 
atlikti kraujo tyrimus ir, jei pasi-
reiškia infekcija, pradeda gydymą. 
Staigiu nuovargiu gali pasireikš-
ti ir kepenų ar inkstų pažeidimas, 
kurį rodo kraujo ir šlapimo tyrimai. 
Bet kuriuo atveju, jei atsiranda ne-
įprastas ir staigus nuovargis, turė-
tumėte kreiptis į gydytoją.

Kas padeda valdyti nuovargį (vaistai, gal maisto papildai arba gyvenimo būdo 
veiksniai)?

Kaip patartumėte elgtis žmogui, staiga pradėjusiam jausti stiprų nuovargį?
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Ankstyvojoje ligos stadijoje dėl 
streso ir nerimo atsiradęs nuovar-
gis iš tikrųjų gali sumažėti. Paci-
entas supranta, kad liga nėra ma-
loni, bet vėliau su liga susigyvena 
ir nerimauja mažiau. Stresą taip 
pat gali palengvinti reguliarus fizi-
nis aktyvumas ir įvairūs atsipalai-
davimo būdai. Daugeliui pacientų 

padeda gilus kvėpavimas ir me-
ditacija. Stresas ir nerimas negali 
būti mažinamas alkoholiu. Reika-
linga sveika, subalansuota mityba. 
Patartina kiek įmanoma daugiau 
laiko leisti lauke. Gerokai suma-
žinti įtampą gali padėti šeima ir 
draugai, taip pat — visų į gydymą 
įtrauktų gydytojų empatija.

Ar nuovargio simptomas ilgainiui susilpnėja? Kaip parenkamas tinkamas 
gydymas stresui mažinti? 
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Pokyčiai išsėtine skleroze (IS) ser-
gančių pacientų smegenyse pa-
prastai nustatomi taikant magneti-
nio rezonanso tomografijos tyrimą 
(MRT), taip pat fMRT (funkcinis MR 
tyrimas) ir PET (pozitronų emisi-
jos tomografija) metodus. IS su-
kelia centrinės nervų sistemos 
(CNS) demielinizacijos židinius, 
kurie vizualizuojami MRT tyrimo 
metu ir atpažįstami kaip T2-hipe-
rintensiniai židiniai, kuriems bū-
dingos įprastinės lokalizacijos: 
periventrikulinė, jukstakortikinė/
kortikinė, infratentorinė dalis, nu-
garos smegenys, taip pat didžioji 
smegenų jungtis ir regos nervas. 
Ligą, kurios eiga charakterizuoja-
ma remiantis tik MRT tyrimo metu 
nustatytais pokyčiais, kai nėra neu- 
rologinių sutrikimų, vadina radio-
logiškai izoliuotu sindromu (RIS). 
Pirmasis demielinizacijos epizo-
das kartu su būdingais smegenų 
ir nugaros smegenų pokyčiais yra 

laikomas diagnostiniu kriterijumi, 
patvirtinančiu kliniškai izoliuoto 
sindromo (KIS) diagnozę. Ligos 
pradžioje MRT tyrimo metu taip 
pat gali būti pastebimi hiperinten-
siniai židiniai. IS yra lėtinė nuolat 
progresuojanti liga, kuriai būdingas 
naujų židinių susidarymas. Įvertinus 
pacientų MRT rezultatus praėjus 
5 metams nuo ligos pradžios, ste-
bimas židinių tūrio padidėjimas ir 
naujų židinių susidarymas. Didėjanti 
smegenų atrofija yra išskirtinis ligos 
progresavimo požymis. Tyrimų, at-
liktų praėjus 5 ir 10 metų nuo ligos 
pradžios, rezultatuose gali būti pas-
tebimas skirtingas demielinacijos 
lygis ir bendras smegenų tūrio su-
mažėjimas. Taip pat verta paminė-
ti, jog šie pokyčiai pasireiškia indi-
vidualiai kiekvienam IS sergančiam 
pacientui: kai kuriems pacientams 
ligos pradžioje diagnozuojama kor-
tikinė atrofija, tuo tarpu kitiems – 
procesas vyksta labai lėtai.

Kokius pokyčius pastebėjote išsėtine skleroze sergančių pacientų smegenyse 
ligos pradžioje ir po 5 ar 10 metų?

SMEGENŲ SVEIKATA

DR. JOLANTA KALNIŅA 
Latvijos Jūros medicinos centro  
neurologijos skyriaus vedėja, IS centro vadovė
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Paprastai ligos sukelti sutrikimai 
paveikia fizinę ir psichinę pacientų 
sveikatą, blogina jų gyvenimo koky-
bę ir riboja socialinę veiklą tiek dėl 
fizinių, tiek ir dėl emocinių proble-
mų. IS sergantys asmenys susiduria 
su neužtikrintumu dėl savo ateities, 
kenčia nuo nemalonių ir nenuspėja-
mų simptomų, gydymo metodų, ku-

Išsėtinės sklerozės atsiradimas aiš-
kinamas uždegiminiu procesu, ku-
riuose dalyvauja autoreaktyvūs 
T-limfocitai, kurie, pereidami į cen-
trinę nervų sistemą (CNS), pažeidžia 
mielino apvalkalą. Toks uždegiminis 
procesas gali sukelti IS paūmėjimą, 
kuris yra klasifikuojamas kaip ūminis 
uždegiminis demielinizuojantis CNS 
pažeidimas. IS paūmėjimas kiekvie-

IS simptomai, pasireiškiantys kie-
kvienam pacientui, yra skirtingi ir 
nenuspėjami. Išsėtinė sklerozė gali 
sukelti stiprų nuovargį, koordinaci-
jos ir judėjimo sutrikimus, silpnumą, 
sensorinių pojūčių ir regėjimo su-
trikimus, dubens organų disfunkci-
ją, pažinimo sutrikimus ir nuotaikos 

rie riboja kasdienį gyvenimą, ir šalu-
tinių vaistų poveikių. Reikia suprasti, 
kad IS diagnozuojama ir jauniems 
žmonėms, kuriems karjeros galimy-
bės ir šeimos planavimas yra itin 
svarbūs. Dažnai IS yra įvairių kliūčių, 
trukdančių pasiekti gyvenimo tiks-
lus, užmegzti santykius, vykdyti lais-
valaikio ir kasdienę veiklą, priežastis. 

nam pacientui pasireiškia skirtingai, 
tačiau paprastai vienas iš dažniau-
siai pasitaikančių simptomų yra di-
dėjantis nuovargis, kuris turi būti 
gydomas kartu su paūmėjimu. Nuo-
vargis yra dažnas IS simptomas, o jo 
priežastis dar nėra visiškai aiški, nors 
tai yra reikšmingas simptomas, kuris 
kelia problemų pacientui ir jo šeimai, 
draugams ir kolegoms.

svyravimus. IS simptomai yra neabe-
jotinai susiję su centrinės nervų sis-
temos uždegimine demielinizacija. 
Dar nėra nustatyti bendri agresyvios 
ligos eigos kriterijai, nors akivaizdu, 
kad diagnozė tokiems pacientams 
turi būti nustatyta kuo greičiau, kad 
laiku būtų pradėtas tinkamas gydy-

Kaip šis smegenų pažeidimas veikia paciento gerovę - fizinę ir psichinę?

Ar gali būti, kad šie uždegimo centrai smegenyse yra susiję su nuovargiu?

Pacientai kenčia nuo įvairių simptomų. Ar šie simptomai priklauso nuo uždegi-
minių centrų vietos smegenyse? Ar galima pasakyti, kad jei yra tik keli uždegi-
miniai centrai, ligos eiga nebus agresyvi?
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mas. Iš esmės agresyvią ligos eigą 
apibrėžia patirtų klinikinių paūmėji-
mų skaičius per metus (mažiausiai 2 
paūmėjimai), kontrastinę medžiagą 
kaupiančių židinių skaičius ir ben-

dras židinių skaičius. Teoriškai židi-
nių skaičius gali būti mažas, tačiau 
jeigu pastebimi dažni klinikinio pa-
ūmėjimo atvejai, liga laikoma agre-
syvia.

Išsėtinės sklerozės atveju, demenci-
ja, sunkus atminties sutrikimas, pa-
našus į tą, kuris pastebimas Alzhei-
merio ligos atveju, kai pacientai 
praranda atmintį apie gyvenime 
įgytą patirtį, yra pastebimi retai. 
Pacientams, sergantiems IS, dažnai  
sunku įsisavinti naują informaciją, 
prisiminti naujausius įvykius. Paci-
entai jaučia, kad mąstymo procesas 
yra daug lėtesnis, o informacijos 
suvokimas ir supratimas tampa su-
dėtingas.

Kartu su fiziniais sutrikimais, 40–
70 proc. pacientų, sergančių IS, 
diagnozuojami ir kognityviniai su-
trikimai. Dažniausiai pasitaikantys 
kognityviniai sutrikimai yra su-
lėtėjęs informacijos apdorojimo 
greitis ir trumpalaikės atminties 
blogėjimas. Daugelis klinikinių ty-
rimų, kuriuose dalyvavo IS ir KIS 
sergantys pacientai rodo, kad jau 
ligos pradžioje atsiranda kognity-
vinių sutrikimų. Šių simptomų vys-
tymąsi apibūdinančių prognosti-

Kaip dažnai žodis „sklerozė“ šioje diagnozėje siejasi su atminties praradimu? 
Ar liga veikia atmintį?
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IS sergantys pacientai daugiau dė-
mesio skiria savo fizinei sveikatai ir 
dažnai ignoruoja emocinę būseną, 
kuri yra esminė bendros sveikatos 
būklės ir gerovės dalis.

Ligos pradžioje pacientams patar-
tina lankytis pas psichoterapeutą, 
kuris padėtų lengviau susitaikyti su 
liga, įvertintų emocinę sveikatą ir, 
jei reikia, skirtų farmakologinį gy-
dymą. Naujų tyrimų, susijusių su 
smegenų sveikata, kai diagnozuo-
jama recidyvuojanti-remituojanti 
IS, rezultatai rodo, jog fizinis krū-
vis gali būti laikomas potencialiu 
gydymo metodu. Šie tyrimai ne tik 
analizuoja fizinio aktyvumo poveikį 
ligos simptomams, tačiau taip pat 
vertina pokyčius smegenyse. IS 
nėra vienintelė liga, kai fizinis ak-
tyvumas yra svarbus siekiant pa-
gerinti paciento sveikatą. Keletas 
tyrimų ir reali klinikinė patirtis pa-
tvirtina teigiamą kognityvinės re-

abilitacijos poveikį kognityvinėms 
IS sergančių pacientų funkcijoms: 
pastebėtas didesnis dėmesingu-
mas, geresnė atmintis ir stabilesnė 
emocinė būsena.

Būtina gyventi sveikai: išlaiky-
ti subalansuotą mitybą, skirti pa-
kankamai laiko miegui, vaikščioti 
gryname ore, nusiteikti teigiamai 
ir reguliariai mankštintis. Smege-
nų sveikatos gerinimas yra ilgalai-
kis ir sudėtingas procesas. Jį reikia 
pradėti ankstyvajame etape, kada 
reguliariai taikomas imunomodu-
liacinis gydymas, rekomenduojami 
gyvenimo būdo pokyčiai. Siekiant 
geriau prisitaikyti prie stiprėjan-
čių fizinių ir emocinių sveikatos 
problemų, įvertinami prioritetai ir 
galimybės. Atminkite, kad IS nėra 
vienintelė liga, galinti neigiamai 
paveikti smegenų sveikatą, todėl 
reikia atlikti profilaktinius tyrimus 
ir, jei reikia, pasiskiepyti.

Jei asmuo serga išsėtine skleroze, ar jam reikia skirti daugiau dėmesio savo 
smegenims? Ką šia liga sergantys asmenys gali padaryti, kad pagerintų savo 
smegenų būklę (spręsti kryžiažodžius, vartoti žuvų taukus ar pan.)? Kaip gali-
ma pagerinti smegenų sveikatą?

nių rodiklių analizė šiuo metu yra 
itin aktuali. Išsamių tyrimų rezul-
tatai rodo, kad tiksliausias pro-
gnostinis rodiklis, leidžiantis dia-
gnozuoti kognityvinių sutrikimų 
pablogėjimą, yra pilkosios me-

džiagos kiekis smegenų žievėje. 
Smegenų struktūrų, tokių kaip hi-
pokampo, gumburo ir didžiosios 
smegenų jungties, pažeidimai taip 
pat turi įtakos kognityviniams su-
trikimams atsirasti.
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ŠEIMA IR IŠSĖTINĖS 
SKLEROZĖS DIAGNOZĖ
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Pirmas žingsnis, padedantis len-
gviau susitaikyti su ligos pasekmė-
mis šeimai, tai pripažinti, kad liga 
veikia visus. Tuomet bus lengviau 
tvarkytis su kylančiais iššūkiais: 
ieškoti informacijos apie ligą, gy-
dymo būdus, reabilitacijos priemo-
nes, prašyti pagalbos, kai sunkumai 
tampa sunkiai įveikiami jūsų šeimai 
(psichologų, socialinių darbuotojų 
pagalba). 

Jei auginate vyresnius vaikus ir iš-
girstate IS diagnozę, ima kamuoti 
klausimas, kiek daug pasakoti vaikui 
apie savo ligą. Pacientus vienijantis 
tinklalapis   www.nationalmssociety.org 

Kai žmogus išgirsta išsėtinės sklerozės diagnozę, tai paveikia visą jo 
aplinką. Šeimos nariai susitaikydami su artimo žmogaus diagnoze gali 
patirti panašias emocijas kaip ir žmogus, sergantis IS: baimę, kaltę, 
pyktį, neigimą, sielvartą, nerimą. 

rašo, jog vaikai yra daug mažiau 
pažeidžiami nei mes manome. Na-
tūralu, kad norite juos apsaugoti 
slėpdamiesi nuo skausmingų klau-
simų apie savo būseną, apie ateitį, 
tačiau atviras ir sąžiningas bendra-
vimas yra svarbus šeimos santykių 
stiprumui užtikrinti.  

Bene dažniausiai nuogąstaujama, 
kad liga gali sugriauti jau esamos 
šeimos narių santykius, o dar netu-
rintieji vaikų nuogąstauja, kad liga 
sutrukdys jų susilaukti. Šiame žur-
nalo numeryje pateikiame jums du 
straipsnius, kurie, tikimės, paneigs 
visas jūsų baimes. 

,,,
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BUDREVIČIŲ ŠEIMA

LORETA BUDREVIČIENĖ (35 m.) su vyru VYTAUTU (34 m.) augina de-
vynmetį sūnų ĄŽUOLĄ. Šios šeimos stiprybė ir vienybė įkvepia kitus ser-
gančiuosius nepasiduoti, mėgautis gyvenimu ir neatsisakyti svajonių, o 
išsikelti naujus tikslus.

Išsėtinės sklerozės diagnozę Lore-
ta išgirdo iš karto po gimdymo. Iš 
pradžių ji galvojo, kad kamuoja kaž-
kokie pogimdyviniai simptomai, ta-
čiau kai kojos pradėjo silpti, kreipėsi 
į medikus. „Ąžuolo labai laukėme, jis 
neskubėjo pas mus. Tad jo gimimas 

buvo mūsų svajonės išsipildymas, 
didelis džiaugsmas. Tačiau viską su-
jaukė mano diagnozė, pablogėju-
si savijauta ir per vieną dieną iškilę 
kaip kalnas sunkumai“, — prisimena 
Loreta.

ŽMONOS DIAGNOZĖS PRIĖMIMAS
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Vyras jai antrina, kad diagnozę visi 
priėmė ramiai, nes jau žinojo apie 
tokią ligą. „Mano mama medikė, tad 
mes greitai visi sužinojome, jog len-
gva nebus. Ąžuolas buvo vos mėne-
sio amžiaus, mes čia namuose dvie-
se „karaliavom“, tad laiko stresuoti 

man visai nebuvo. Jau po pusantrų 
metų nuo ligos pradžios man tekda-
vo ant rankų į mašiną nešti žmoną, 
paskui vaiką“, — pasakoja Vytautas. 
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Nors, vaizdžiai sakant, visos pagrin-
dinės namo sienos yra laikomos 
Vytauto, jis nesiskundžia. Rytais jis 
rūpinasi pusryčiais, šeimos narių iš-
vežiojimu į mokyklą ir darbus, pas-
kui visus surenka ir parveža namo, 

BŪTI KARTU VARGE IR DŽIAUGSME

Loretos diagnozė, žinoma, pakore-
gavo šeimos planus. Jiems teko pa-
miršti svajonę „apkeliauti visą pa-
saulį“ ir susitaikyti su tuo, kad teks 
pamiršti planus susilaukti dar dau-
giau vaikų. Budrevičių namuose dar 
šmirinėja ežiukas Čipsas ir žavingas 
katinas Pinkis. Tai sūnaus draugai ir 
Loretos džiaugsmas. Ąžuolas labai 
domisi medicina, būdamas ketve-
rių metų ryžtingai pareiškė, jog bus 
gydytojas. Ąžuolas vis šmėžuoja te-
levizijos ekranuose: jo medicinines 
žinias įvertino kelių populiarių TV 
laidų kūrėjai („Klauskite daktaro“ ir 

„Gero vakaro šou“ talentingų vaikų 
rubrika), jis filmuojasi ir socialinėse 
reklamose. „Mano džiaugsmas“, — 
didžiuojasi Loreta.

„Tas jo susidomėjimas medicina, 
aišku, nulemtas ir mano savijautos. 
Buvo keli metai, kai aš jaučiausi la-
bai prastai, kiekvieną mėnesį patir-
davau ataką, tad dažnai gulėdavau 
ligoninėse, Ąžuolas su tėčiu lan-
kydavo. Vaikas jaudinosi ir, matyt, 
rado sprendimą — nusprendė būti 
gydytoju ir išgydyti mamą“, — prisi-
mena Loreta.

AUGA BŪSIMAS MEDIKAS ARBA ŽVAIGŽDĖ

tada ruošia vakarienę. Tokia jo kas-
dienybė, kurioje dar atranda laiko 
savo darbams ir kūrybiniams pro-
jektams. Tik kartą per metus jis pa-
prašo kelių dienų „atostogų“ ir va-
žiuoja susitikti su vaikystės draugu. ,,

- 



NUOVARGIS     63

„Liga sukuria daug sunkumų, ku-
riuos kiekvienam tenka įveikti. To-
dėl bet kokia pagalba yra labai 
reikalinga. Domimės reabilitacijos 
programomis, fiziniais pratimais, 
specialiomis dietomis, relaksacijos 
praktikomis. Labai padeda draugų 
susiėjimai ir ramūs pasikalbėjimai. 
Palaikome vieni kitus, vis kažką 
naujo sužinome vieni iš kitų ir gau-
name visuomet didelę dozę vil-
ties“, — sako Loreta.

Jai neseniai teko sėstis į neįgaliojo 
vežimėlį, nes judėti darėsi vis sun-
kiau, tačiau moteris nepasidavė. Ji 
dalyvauja judėjimo reabilitacijos 

programoje ir padedama moder-
nios technikos vėl po truputį at-
gauna kojų stiprybę ir jau pradeda 
vaikščioti pati.

Budrevičių šeima aktyviai daly-
vauja pacientų organizacijos vei-
kloje: seminaruose, stovyklose, o 
sūnus Ąžuolas jau išbandė jėgas 
labdaros maratone. Savaitgaliais 
jie niekuomet nesėdi namie, lanko 
parkus, parodas, įvairius renginius. 
Aktyvi, dinamiška šeima semiasi 
stiprybės vieni iš kitų, nepraranda 
ryžto kokybiškai gyventi ir mėgau-
jasi kiekviena džiaugsmą teikian-
čia diena.

IEŠKOTI STIPRYBĖS
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Moterys išsėtine skleroze (IS), ser-
ga tris kartus dažniau nei vyrai. 
Neretai diagnozę jos išgirsta būda-
mos jaunos, vaisingo amžiaus. Deja, 
kartais liga nustatoma pacientėms, 
nesulaukusioms nė dvidešimties. 
Suprantama, kad tokio amžiaus 
moterys mąsto apie vaikus, šeimos 
planavimą. Ir tada užklumpa labai 
daug klausimų, nuogąstavimų.

Svarbiausia žinoti, kad IS nėra 
nuosprendis šeimos pagausėjimui. 
Įrodyta, kad liga neturi įtakos mo-
ters vaisingumui, o sergant gali-
ma susilaukti sveikų vaikų. Tačiau 
vis dėlto liga ir jos individuali eiga 
– svarbus faktorius planuojant pa-
stoti. Geriausias konsultantas čia – 
jūsų gydytojas neurologas. Atviras, 
išsamus pokalbis, lūkesčių ir planų 
išsakymas, rizikų įvertinimas ir tin-
kamo gydymo pasirinkimas sutei-
kia ramybės, pasitikėjimo, duoda 
žinių ir palengvina apsisprendimą 
pastoti bei patį laukimo periodą.

Ką svarbu įvertinti, planuojant nėš-
tumą? Nustačius diagnozę ir dar 
nepradėjus gydymo apie nėštumą 
kalbama atsižvelgiant tik į esamą 
ligą: vertinami jos simptomai, jų 
sunkumas, pasikartojimas. Kai jau 
pradedamas gydymas ligos eigą 
modifikuojančiais vaistais,  planuo-
jamą pastojimą reikėtų labai apgal-
voti, įvertinant ir vartojamų vaistų 
poveikį moters organizmui.

Gydytojai IS sergančioms mote-
rims nori ir gali suteikti visą rei-
kalingą pagalbą. Atsižvelgdami į 
aplinkybes, jie parenka tinkamiau-
sią gydymą. Vienas svarbiausių 
dalykų apsisprendžiant dėl gydy-
mo – stebėti, ar ligos pradžia gana 
agresyvi, ar priešingai, gana lengva. 
Priklausomai nuo to parenkamas 
ir ligos progresavimą stabdantis 
gydymas. Gydantis nuo išsėtinės 
sklerozės, nesvarbu, kokie vaistai 
vartojami, kontraceptinė apsauga 
visuomet rekomenduotina, o nėš-

DOC. DALIA MICKEVIČIENĖ 
Lietuvos sveikatos mokslų universitetinės ligoninės Kauno 
klinikų Neurologijos skyriaus Neurodegeneracinių ligų
sektoriaus vadovė
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stojimą. Jei vartojami intraveniniai 
IS gydyti skirti vaistai, nutraukus jų 
vartojimą reikia palaukti mažiausiai 
4 mėnesius.  

Kitas klausimas, kurį taip pat svarbu 
aptarti su gydytoju ir atsižvelgti į jo 
rekomendacijas – moters savijau-
ta nutraukus vaistų vartojimą prieš 
pastojant. Pirmojo pasirinkimo vai- 
stų nutraukimas rimtesnių padari-
nių gali ir nesukelti. O štai nutrau-
kus antrojo pasirinkimo vaistus, ku-
rie paprastai skiriami, jei ligos eiga 
agresyvesnė, gali būti sunkiau ne 
tik laukiantis, bet ir prižiūrint kūdi-
kį. Todėl gydytojai neurologai turi 
įvertinti bendrą moters savijautą 
— kiek stiprūs simptomai, kaip grei-
tai progresuoja liga. Kai ligos eiga 
agresyvi ar negalios laipsnis didelis, 
pasireiškia spąstiniai kojų paralyžiai, 
būtina žinoti, kad nėštumas ir vaiko 
priežiūra gali būti gana sudėtingi.

Nusprendusioms pastoti IS sergan-
čioms moterims gera žinia yra ta, 
kad nėštumo metu jų sveikatos bū-
klė paprastai pagerėja. Pats efekty-
viausias vaistas neveikia taip gerai, 
kaip moteriškas hormonas estradi-
olis, kuris per trečiąjį nėštumo tri-
mestrą sukelia pagerėjimą — net 70 
proc. sumažėja ligos paūmėjimų. 
Tiesa, pagimdžius ir hormonų pu-
siausvyrai vėl kintant per pirmuo-
sius tris kūdikio priežiūros mėne-
sius paūmėjimų dažnis gali padidėti 
maždaug trečdaliui moterų.  

tumas turi būti planuojamas labai 
atsakingai.

Pasitarkite su savo gydytoju neuro-
logu, kiek laiko praėjus po gydymo 
nutraukimo galima planuoti pasto-
jimą. Ligos eigą modifikuojantys 
vaistai veikia skirtingai, jų poveikio 
laikas organizmui taip pat skirtin-
gas – nuo kelių valandų iki keliolikos 
mėnesių.

Jeigu pastojote neplanuotai, kar-
tu su gydytoju reikia aptarti, kokių 
priemonių turite imtis. Apie pirmojo 
pasirinkimo injekuojamus vaistus, 
vartojamus IS gydyti, surinkta ne-
mažai įrodymų, patvirtinančių, kad 
šie vaistai didesnės rizikos vaisiui 
nekelia. Yra užregistruota atvejų, 
kai vaikelis gimsta mažesnio svorio, 
anksčiau laiko, bet didesnė persilei-
dimo ar apsigimimų grėsmė nenu-
statyta. Tačiau pirmojo pasirinkimo 
grupėje esama ir vaistų, vartojamų 
tablečių forma, kurie organizme 
išlieka iki dvejų metų. Jei atsitinka 
taip, kad pastojate vartodamos šį 
medikamentinį preparatą, yra taiko-
ma efektyvi 11 dienų jo „išplovimo“ 
iš organizmo procedūra geriamais 
vaistais.   

Kiek kitokia situacija, jei moteris 
vartoja antrojo pasirinkimo vais-
tus. Tada rekomenduojama juos nu-
traukus palaukti tris mėnesius (tris 
menstruacijų ciklus) vartojant  kon-
traceptikus ir tada jau planuoti pa-
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Būtent dėl to gydytojas dažnai re-
komenduoja nėštumą planuoti dar 
ligos pradžioje, kai funkcinė būklė 
yra gera. Prieš žengiant šeimos pa-
gausėjimo link svarbiausia apgalvo-
ti visas rizikas, įvertinti ligos eigą, 
vartojamus ar planuojamus vartoti 

medikamentus ir kitas gyvenimo 
aplinkybes, galinčias turėti įtakos 
jūsų savijautai ir gyvenimo koky-
bei. Būtinai konsultuokitės su spe-
cialistais, kad laukimas būtų ramus, 
o jūsų ir kūdikio sveikata – kuo ge-
riausia.,,



ASTRID HIISJÄRV
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ASTRID HIISJÄRV (47 m.) gyvena 
Voru mieste Estijoje. Ji turi ketu-
ris suaugusius vaikus, o išsėtinės 
sklerozės diagnozę išgirdo prieš 
10 metų, nors pirmieji ligos simp-
tomai ją pradėjo kamuoti gerokai 
anksčiau, prieš 22 metus. 

„Nei vienas iš mano aplankytų pen-
kių neurologų per tuos 11 metų taip 
ir neįžvelgė, neįtarė išsėtinės skle-
rozės. Visi sakė, kad kenčiu nuo 
streso. Nepaisant to, man reikėjo 
pagalbos ir per kiekvieną ataką aš 
kreipdavausi į gydytojus. Tuo metu, 
kai man diagnozavo išsėtinę sklero-
zę, buvau bebaigianti mokslus. Jau-
čiausi labai prastai. Baigus mokslus 
negalėjau dirbti – skausmas, nuo-
vargis, mieguistumas ir raumenų 
silpnumas net kasdienius buities 
darbus pavertė per sunkiais.

1990 m. mokiausi medicinos moky-
kloje, todėl žinojau, kad galiausiai 
būsiu paralyžuota. Išgirdusi diagno-
zę buvau šokiruota. Verkiau dvi die-
nas ir nenorėjau su niekuo kalbėti. 
Po to susiėmiau, internete pradėjau 
ieškoti kitų žmonių, turinčių šią dia-
gnozę. Norėjau sužinoti, kaip jie lai-
kosi, kaip gyvena. Išsiaiškinau, kad 
pozityvūs žmonės geriau jaučiasi, 
ir priėmiau sprendimą, kurio iki šiol 
laikausi – stengiuosi nebendrauti su 
pesimistais ir nemaloniais žmonė-
mis. Žiūriu vien tik linksmus, taikius 
filmus ir skaitau tokias pačias kny-
gas.

Aš taip pat nustojau bendrauti su 
žmonėmis, kurie manyje matė tik 
sunkią negalią. Laimei, daugelis 
žmonių yra labai supratingi, jie nori 
žinoti kuo daugiau apie išsėtinę 
sklerozę ir stengiasi kiek įmanoma 
man padėti. 

Taip pat ieškojau informacijos, ko-
kius maisto produktus galiu valgyti, 
iš internetinių puslapių sužinojau, 
kad sveikiausias dalykas, kurį galė-
čiau padaryti, tai valgyti žolę gany-
klose kartu su karvėmis. Iki šiol ne-
skubu laikytis šios rekomendacijos.

Šeima labai palaikė mane, man net 
nereikėjo jų prašyti panešti mano 
pirkinių krepšelį. Jie leisdavo man 
miegoti visą dieną, nes žinojo, kad 
aš tikriausiai, blogai miegojau  nak-
tį. Kai jausdavau skausmą, jie ruoš-
davo man maistą. Kai diagnozės su-
keltas stresas pradėjo sklaidytis, po 
truputį ėmiau jaustis geriau. Džiau-
giausi, kad vėl galiu lipti laiptais ir 
pakelti daiktus dešine ranka. 

Šiuo metu jaučiu daug paslėptų ir 
nematomų kitiems simptomų, kurie 
riboja mano darbo vietos pasirinki-
mą – kartais būna jutimo problemų, 
kenčiu nuo dažnai jaučiamo silpnu-
mo ir nuovargio. Nuovargis būna 
toks staigiai užeinantis, kad negaliu 
net stovėti, jau nekalbant apie tai, 
kad ką nors tuo metu galėčiau da-
ryti. Dėmesio sutelkimo sunkumai 
sukelia kartais tokių kurioziškų situ-
acijų, kai atrodo, kad man aptemo 
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protas kelioms sekundėms. Išmo-
kau tokiais atvejais apsimesti, kad 
labai rimtai apie kažką mąstau. Dėl 
nuolatinio streso ir nuovargio dar-
be atsirado problemos susijusios 
su šlapimo pūslės kontrole. Kelias 
dienas galiu ignoruoti nuovargį, bet 
paskui tenka susitaikyti su ne trum-
piau kaip tris dienas trunkančiu ali-
nančiu nuovargiu, kai esu visai ne-
darbinga.  

Kadangi mano simptomai tiesio-
giai susiję su išgyvenamu stresu, 
vartoju raminamuosius vaistus ir 
man tai padeda. Taip pat atlikau 
maisto netoleravimo testą, nes 
tikiu, kad autoimunines ligas su-
kelia tam tikri maisto produktai, 
kurių mūsų organizmas nesuvirš-
kina. Ketverius metus nevalgau 
mėsos. Man taip pat buvo diagno-
zuotas laktozės netoleravimas ir 
turiu problemų dėl glitimo. 

Nuo pat ligos pradžios mano 
kairė kūno pusė prasčiau funk-
cionuoja, nuolat atlieku pusiaus-
vyros ir koordinavimo pratimus, 

pavyzdžiui, einu šaligatvio kraš-
teliu, kaire ranka bandau paim-
ti mažus daiktus ir nuolat prak-
tikuoju įvairius streso valdymo 
metodus: kvėpavimą, tylą, muzi-
ką, knygas, filmus.

Man liga yra kaip mano nuolatinis 
kompanionas. Ji eina šalia manęs 
kaip šuo ant pavadėlio, dažniau-
siai aš esu jos šeimininkas, bet 
kartais „šuo“ būna viskuo nepa-
tenkintas ir diktuoja man, kaip 
turėčiau gyventi. Priimu tuos po-
kyčius, ir stengiuosi pasinaudoti 
visomis geromis akimirkomis, ku-
rių būna tarp ligos paūmėjimų.

Kai daugiau pradėjau bendrau-
ti su kitais sergančiaisiais išsėti-
ne skleroze, supratau, kad jie yra 
patys kiečiausi žmonės pasauly-
je. Mes žinome, kad rytojus gali 
būti ne toks geras kaip šiandiena, 
todėl mėgaujamės kiekviena aki-
mirka. Kartais galvoju, kad svei-
ki žmonės, nemoka mėgautis šia 
akimirka.“,,
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Žmogaus sveikata priklauso as-
meninei erdvei, į kurią įsileidžiami 
tik svarbūs asmenys. Vizitas pas 
gydytoją - labai asmeniška patir-
tis, dalijimasis informacija apie 
savo kūną, jo pojūčius. Ir kartais 

žmonės ateidami pas gydytoją 
nebūna pasiruošę tai intervenci-
jai, jie nebūna pasiruošę atverti 
tas duris, kad galėtų tinkamai pa-
pasakoti apie save ir atsakytų į už-
duodamus klausimus.

SVARBI INFORMACIJA

Kaip pasiruošti vizitui pas gydytoją? 
Kaip kokybiškai bendrauti su gydytoju?

DAIVA ŽUKAUSKIENĖ, 
Geštalt terapeutė

Prieš einant pas gydytoją vertėtų 
labai aiškiai sau išsikelti tikslą, ko aš 
iš gydytojo noriu ir ką jam ruošiuosi 
pasakyti? Jeigu pas gydytoją eina-
ma pirmą kartą, tuomet dažnai tiks-
las būna tiesiog būti išklausytam. Bet 
svarbu apsiriboti esamu laikotarpiu, 
nupasakoti savo pastarųjų dviejų - 
keturių savaičių savijautą: kaip jau-
čiatės ir kas vyksta jūsų kūnui. 

IŠSIKELKITE TIKSLĄ 
Svarbu būti pasiruošusiam atsa-
kyti į tikslinančius gydytojo klausi-
mus. Jie gali būti ir apie praeitį, bet 
pačiam žmogui nereikia susirinkti 
vadinamosios gyvenimo anamne-
zės, ją surinks gydytojas. Jums yra 
svarbiausia apibrėžti, ką šiandien 
jaučiate, kokio stiprumo tie simp-
tomai, kaip jie keičiasi (ar stiprėja, 
ar silpsta).
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Vizitas pas gydytoją daugeliui su-
kelia nemažą stresą, išėję iš kabine-
to dažnai negali atsiminti, kas buvo 
pasakyta, negali sutelkti dėmesio 
ir girdėti gydytojo rekomendacijų, 
neprisimena, ko norėjo mediko pa-
klausti. Tai susiję su tuo, kad medi-
kai dažnai yra „pakeliami“ į autorite-
to lygį. Gydytojo kabinete neturime 
kontrolės ir nieko nevaldome. Kaip 
autoritetas pasakys, taip ir bus. Kai 
nekontroliuojame situacijos, esame 

Geriausia būtų pas gydytoją eiti su 
lydinčiu asmeniu. Jeigu esate tas 
žmogus, kuris blogai valdo stresą 
ir iš streso viską pamiršta, tai la-
bai praverstų lydintis asmuo, kuris 
lauktų už gydytojo kabineto durų. 
Tegul jis vos jums išėjus iš kabine-
to paklausia, ką gydytojas pasa-
kė. Tas informacijos atkartojimas, 
priverstinis dėmesio sutelkimas į 
trumpalaikę atmintį, leis visą iš-
girstą informaciją įrašyti į ilgalaikę 
atmintį. Jeigu turite tokį patikėtinį, 

BALTO CHALATO SUKELTAS STRESAS

PAGALBA IŠ ŠALIES

labai pažeidžiami ir išsiblaškę, ne-
sugebame sukoncentruoti dėme-
sio, išgirsti, kas sakoma. 

Jeigu įmanoma, prašykite, kad gy-
dytojas visas rekomendacijas (ko-
kius vaistus, maisto papildus varto-
ti, kokiomis dozėmis, kokius tyrimus 
pasidaryti ir t.t.) surašytų ant po-
pieriaus. 

su kuriuo jaučiatės ramiai ir atsipa-
laidavę, veskitės jį kartu į gydytojo 
kabinetą. To žmogaus streso lygis 
žemesnis, jis blaiviai priima infor-
maciją ir gali ją atkartoti jos neiš-
kraipydamas.

Dažniausiai išgirdus ką nors nei-
giamo ir baisaus, „užsiblokuoja“ 
informacijos priėmimas. Tas už-
strigimas „ištrina“ tolimesnį pokal-
bį, nes žmogui prasideda emocinė 
reakcija: „Kaip baisu, kas manęs 

Prieš einant pas gydytoją svarbu 
sau pačiam atsakyti į klausimą, kiek 
aš ruošiuosi būti atviras. Kartais 
žmonės vienus simptomus labai iš-
pučia, nes galvoja, kad būtent šis 
yra pats svarbiausias, jei apie tai bus 

pasakyta, „atrodys rimčiau“, o apie 
kitus nenori sakyti, nes jie gali atro-
dyti juokingi, nerimti, o kartais tie-
siog gėda pasakyti (pavyzdžiui, la-
bai dažnai nutylima apie šlapinimosi 
sutrikimus). 
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laukia, kas man bus, kaip mane gy-
dys“. Jis „nubėga“ į ateitį, jo nėra 

čia ir dabar. Lydintis asmuo suge-
ba išlikti informacijos priėmėju. 

Noriu aptarti dvi dažnas situacijas 
gydytojo kabinete: kai pasakoma, 
kad bus skiriami vaistai, ir kai žmo-
gus nori išsakyti nepasitenkinimą 
vartojamais medikamentais. Vaisto 
skyrimas yra stresinis reiškinys, nes 
medikamentai bus vartojami visą 
likusį gyvenimą, tai taps žmogaus 
nuolatine gyvenimo dalimi. Be to, 
tai yra labai aiškus pripažinimas sau, 
kad sergu. Iki vaisto skyrimo dažnas 

Kai žmogui pasakoma diagnozė ir 
kad jis turės visą likusį gyvenimą 
vartoti vaistus, patiriamas tokio ly-
gio stresas, kaip išgirdus, kad esi nu-
sikaltėlis, tau paskirta bausmė ir da-
bar tave uždaro į kalėjimą. Ką reiškia 
sirgti ir vartoti vaistus visą likusį gy-
venimą? Reiškia būti pasmerktam. 
Tada, kai žmogus aiškiai suvokia, 
kad serga ir sirgs visą gyvenimą, jis 
atsisveikina su būsena, kuri vadinasi 
sveikata. Prasideda 4 gedėjimo sta-
dijos. 

Iš pradžių nepritariama, nesutinka-
ma: „Čia ne apie mane, čia visi nu-
sišneka, atrasiu kitą gydytoją, kuris 

KALBOS APIE VAISTUS 

VAISTŲ SKYRIMAS

plaukioja tokioje neigimo, nepripaži-
nimo stadijoje. 

Antru atveju, kai reikia drąsiau iš-
reikšti nepasitenkinimą vartojamais 
medikametais, tai būna nelengva si-
tuacija pacientui, nes nuo senų laikų 
likęs įsitikinimas, kad tik gydytojai 
geriau žino apie vaistus, kad vaistų 
nėra daug ir juos reikia vartoti nepri-
klausomai nuo to, kaip jaučiuosi.

patvirtins kitaip“. Tai neigimo stadi-
ja. Kai ši stadija praeina ir imama su-
vokti, kad tikrai sergu ir man reikia 
vaistų, prasideda savęs gailėjimo, 
liūdesio, verksmingumo, kančios sta-
dija. Šioje stadijoje suvokiamas savo 
pakitęs identitetas, kad jau nebūsiu 
sveikas, kad esu ligonis. Tai liūdna-
sis periodas, kuris simptomais pa-
našus į depresiją. Praėjus šitam pe-
riodui ateina pykčio stadija: „Kodėl 
man, kodėl ne kitiems? Už ką? Visi 
čia vaikšto sveiki, laimingi, be skaus-
mų“. Tai galutinis atsiskyrimas nuo 
sveikų žmonių ir savęs „nurašymas“ į 
ligonius. Žmogus tuomet būna pats 
nemaloniausias aplinkiniams. 
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Paskutinė stadija — susitaikymo. Pa-
matomos naujos galimybės, nauji 
resursai, užmezgami nauji kontaktai, 
pradedama į gydytoją žiūrėti ne kaip 
į priešą, ar budelį, kuris užkabino eti-
ketę „ligonis“, pradedama su juo ben-
dradarbiauti, diskutuoti ir ieškoti ben-
drų interesų su kitais žmonėmis. 

Sakoma, kad gedulo procesas trun-
ka 12 mėnesių. Dėl vaistų vartojimo 
dažniausiai suteikiamas daugiau-
siai mėnuo apsispręsti. Nerealu per 
mėnesį prabėgti tas visas gedėjimo 
stadijas, realiau pereiti į taikią būse-
ną, kuri leistų priimti blaivų spren-
dimą. 

Visų pirma turi būti labai kokybiška 
edukacija. Ką tai reiškia? Žmogus 
turi labai domėtis savo liga, būti 
susirinkęs informaciją, žinoti, kokių 
yra vaistų, kokios gydymo alterna-
tyvos, kokie geriausi specialistai, 
kokios prognozės. Žmogus, liau-
diškai sakant, turi būti pasikaustęs. 
Jo žinios turi būti pagrįstos rimtais 
šaltiniais, rimtais autoritetais, ne iš 

DRĄSA PASAKYTI GYDYTOJUI
nuogirdų ar pokalbių grupių socia- 
liniuose tinkluose. Galima turėti 
atstovą, kuris turi tokią pat infor-
maciją ir gali jus atstovauti, pavyz-
džiui, tai gali būti žmogus iš pacien- 
tų organizacijos, kuris taps vertėju 
tarp gydytojo ir paciento. 

Reikėtų padirbėti su savimi ir savo 
išankstinėmis nuostatomis. Geriau 
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Neteisinga imtis sveikos gyvense-
nos pokyčių dėl ligos, kad ji nebū-
tų tiek skaudi ir ne tiek kandžio-
tųsi. Jeigu pradėtume stengtis dėl 
sveikatos, – tai būtų aišku, kad tie-
siog norime išlaikyti sveikatą ir ją 
puoselėti. Todėl dažnai sakoma, 
kad jeigu nori mesti blogą įprotį, 
nereikia sakyti, kad dabar kažką 
metu, kažko atsisakau. Geriau lai-
kytis naujos taisyklės, naujo įpro-
čio, kardinaliai priešingo kokiam 
nors žalingam įpročiui, pavyzdžiui, 
rūkymui (vietoj cigaretės suval-

DĖL LIGOS AR DĖL SVEIKATOS?
gau morką ar kitą daržovę), tada 
pajausi, kad kažką gauni, o ne ati-
duodi.

Jeigu uždraudžiame ligai reikštis, 
su simptomais kovojame, su liga 
kovojame, nebeturime resursų 
sveikatai puoselėti. Svarbiausia, 
gyventi sveikai. Jeigu mūsų visos 
jėgos būtų nukreiptos sveikatai 
puoselėti, veikiausiai, daugelio 
ligų išvengtume. 

pakeisti nusiteikimą, kad medi-
kai blogi, į įsitikinimą, kad jie vis-
ką daro, kad man būtų geriau. Jei-
gu užmezgu lygiavertį santykį su 
gydytoju, jį nuleidžiu nuo Olimpo 
kalno ant žemės, pastatau šalia, 
juo tikiu, dingsta autoriteto baimė, 
ir tada galiu visai laisvai ir ramiai 
pasakyti, kad man vaistai netinka. 
Atviri galime būti su tais žmonė-
mis, kuriuos laikome draugais, kai 
galvojame, kad jie nori padėti, o ne 
pakenkti. 

  

Visuomet verta mokytis arba lavin-
tis, pačiam domėtis. Svarbu, kad ar-
timiausia jūsų aplinka domėtųsi, nes 
liga yra ne gydytojo, o jūsų. Tik jūs 
vienas esate geriausias savo kūno 
pojūčių ekspertas ir žinote, kas vyks-
ta vartojant vienus ar kitus vaistus. 
Nereikia bijoti gydytojui pasakyti, 
kaip jaučiatės, kas jums nepatinka, 
nes gydytojas iš jūsų pikto ir paniu-
rusio veido nesupras, kas ne taip. 
Drąsa sakyti tiesą atsiranda tada, kai 
pripažįstate, kad gydytojas yra žmo-
gus ir kad jis gali klysti.   
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www.everydayhealth.com

www.mssociety.com

www.uglylikeme.typepad.com

www.livinglikeyou.com

www.msonetoone.com/ms-symptom-tracker

www.theworldvsms.com
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