
Išplėstinis LNDTA valdybos posėdis 

dėl ERA kreipimosi ir veiksmų paskelbus ekstremalią situaciją 

 

Dalyvavo: LNDTA valdyba, Gyvastis (A. Degutytė, I. Juodienė), Lietuvos vaikų nefrologų draugija 

(prof. A. Jankauskienė),UAB Diaverum Lietuva( D. Praninskas, J. Uogintaitė), UAB BBraun 

Avitum (R.Narkienė). Buvo kviestas ir Lietuvos inkstų fondo pirmininkas, tačiau negalėjo dalyvauti 

ERA(European Renal Association)  kreipėsi į LNDTA, kviesdama prisijungti ir paskleisti žinią apie 

švietėjišką akciją „Sveiki inkstai“ (Strong kidney).  

   Ką tik Lietuvoje praėjo Pasaulinės inkstų dienos renginiai (konferencija Panevėžyje, info apie 

lėtines inkstų ligas regionų spaudoje, Delfi, ligoninių Facebook puslapiuoseir t.t.). Ši tradicija 

pradėta ir skatinama Pasaulinės nefrologų draugijos (ISN – International Society of Nephrology). 

   Šiemet pirmą kartą ERA organizuoja žinių sklaidos kompaniją „Sveiki inkstai“. Laikotarpyje nuo 

balandžio 18 iki gegužės 19 d. (kai vyks metinis ERA kongresas), ERA kviečia nefrologinės 

bendruomenės narius įsijungti į švietėjišką veiklą. ERA savo tinklapyje paruošė daug įvairios 

informacinės medžiagos, pasiūlė daug idėjų, kaip paskleisti žinią visuomenėje. LNDTA, 

bendradarbiaudama su ERA, ruošia švietėjiškus lankstinukus, plakatus, video, klausimyną ir 

atmintinę šeimos gydytojui. 

   Dalyvavusieji posėdyje pasiūlė kelis etapus apjungiant visų nefrologinių organizacijų jėgas. 

I. Švietėjiškos akcijos „Stiprūs inkstai“ 

- Info sklaida per visuomenės sveikatos centrus, poliklinikose, mokyklose, per 

socialinius tinklus. 

- Jaunųjų nefrologų akcija „850 iššūkių“. 

- Koordinuoja kraštų pirmininkai, padedant dializių tinklams. 

II. Lėtinių inkstų ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programos ruošimas 

- Kreipimasis į SAM dėl inkstų patikros ir lėtinių inkstų ligų diagnostikos bei gydymo 

organizavimo didelės rizikos grupėse, kurioms priklauso asmenys, sergantys širdies 

ir kraujagyslių ligomis ir/ar cukriniu diabetu. 

- Susitikimai su šeimos gydytojų organizacijomis, aptariant jų galimybes, poreikius, 

elektroninės perspėjimo sistemos tikslingumą. 

- Koordinuoja LNDTA klinikinės nefrologijos komitetas, bendradarbiaujant su 

universitetiniais nefrologijos centrais ir nefrologų bei pacientų organizacijomis. 

III. Visuomenės žinių apie inkstų ligas tyrimai 

- SMD (studentų mokslinės draugijos) ar magistriniai darbai, atliekant tyrimus 

atskirose visuomenės grupėse, pvz.: vienoje darbovietėje ar įstaigoje. 

- Populiaciniai randomizuoti tyrimai, bendradarbiaujant su epidemiologais. 

- Organizuoja universitetiniai nefrologijos centrai, iniciatoriais gali būti nefrologų 

draugijos. 

 

Posėdį užbaigėme liūdna tema -  aptarėme galimų veiksmų planą, ruošiantis ekstremalioms 

situacijoms. 

Sutarėme: 

- Sudaryti bendrą visos Lietuvos HD centrų koordinatorių sąrašą su kontaktiniais 

telefonais ir jį išdalinti centrams. 

-  



- Išskirti neutralius miestus, kurie neturi strategiškai svarbių valstybinių objektų, ir sudaryti juose 

esančių HD centrų sąrašą, vietų skaičių, įvertinti galimybes papildomai priimti pacientus iš kitų 

miestų. 

-  

-  

-    Prof. Vytautas Kuzminskis yra pasakęs: „Jei nenori karo, tai ruoškis jam“. Sakydamas net 

nenujautė, kokie tai pranašiški žodžiai. 

-  

Tikėkime, kad teisybė nugalės melą ir blogį. 

Juk ateina Velykos. 

 

LNDTA prezidentė  prof.Inga Arūnė Bumblytė 


