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Epilepsija – daugiau stigmos ar noro padėti?

Savivaldybės jau baigė praė-
jusių metų būsto pritaikymo 
darbus, planuoja šių metų 
poreikį. Pastebima tendenci-
ja, kad daugėja besikreipian-
čių dėl būsto pritaikymo, taip 
pat drąsiau žmonės pritaiko 
būstus patys. 

Universali aplinka

Operacija sustabdė 
priepuolius tik laikinai
Larisa Asajevič epilepsija 

serga jau 40 metų. Per tiek lai-
ko ji patyrė daugybę sudėtingų 
situacijų: dar ne taip seniai mo-
teris patirdavo po 10 priepuo-
lių per dieną, o jau apie metus, 
gerdama jai paskirtus naujau-
sius vaistus, sako gana neblogai 
kontroliuojanti ligą – priepuolis 
ištinka kartą per mėnesį, o kar-
tais ir dar rečiau. Ir tos atakos – 
gerokai lengvesnės, dažniausiai 
pasireiškiančios kelias sekundes 
trunkančiais sąstingiais. „Tai 
didžiulis teigiamas pokytis, – 
sako Larisa, patikindama, kad 
šiandieninė situacija daug ge-

resnė, palyginti su tuo, ką per 
tuos keturis dešimtmečius jai 
teko išgyventi. – Pirmą kartą 
epilepsijos priepuolį patyriau 
būdama 10-ies. Viskas prasidėjo 
nuo to, kai persirgusi gripu ne-
tikėtai pajutau, kad manęs ne-
klauso kairė kūno pusė – ranka, 
koja „eina patys sau“. Net mama 
negalėjo tuo patikėti.“ Vis dėlto 
kai ryte mergaitę ištiko trauku-
liais pasireiškęs pirmasis tikras 
epilepsijos priepuolis, mama iš-
kvietė greitosios pagalbos medi-
kus. Į ligoninę nugabenta Larisa 
prisimena, kad gydytojai diag-
nozės iš karto nenustatė, net-
gi suabejojo, ar ji nesimuliuoja, 

nes nenori eiti į mokyklą. 
Priepuoliams kartojantis La-

risa po 3–4 mėn. praleisdavo li-
goninėje, o sulaukus 14 metų, 
Kaune jai buvo atlikta galvos 
operacija. „3 mėnesius po ope-
racijos priepuolių nebuvo, o pas-
kui jie ir vėl atsinaujino, – prisi-
mena moteris. – Siūlė operuoti 
dar kartą, bet pirmąją operaci-
ją daręs chirurgas buvo perspė-
jęs, kad antroji intervencija ga-
li iššaukti paralyžių, todėl ne-
sutikome.“ 

Sąlyginai epilepsiją suval-
džiusi Larisa pasakoja kiekvie-
ną dieną gerianti 5 rūšių vais-
tus: trejus nuo epilepsijos, dve-

jus – nuo depresijos. Ne iš karto 
medikams pasisekdavo parinkti 
jai ligą kontroliuoti padedančius 
medikamentus. „Netgi atitai-
kius vaistus labai ilgai negali jų 
vartoti – organizmas pripranta 
ir jų poveikis palaipsniui susil-
pnėja, – pasakoja Larisa. – Da-
lyvavau įvairiose naujausių vais-
tų testavimo studijose, nes labai 
norėjosi padaryti viską, kad ne 
liga mane valdytų, o aš ją galė-
čiau sutramdyti.“

Baimės akys didelės
L. Asajevič pasakoja ne kar-

tą susidūrusi su situacija, kai 
apie epilepsiją nieko neišma-

nantys žmonės ėmė jos šalintis, 
nes bijojo užsikrėsti. Epilepto-
logė-neurologė prof. Rūta Ma-
meniškienė pabrėžia: epilepsija 
nėra užkrečiama. Ir tai – ne psi-
chikos liga, kaip, atliktų tyrimų 
duomenimis, mano ketvirtada-
lis lietuvių. Epilepsija – viena 
dažniausių neurologinių ligų, 
pasireiškiančių pasikartojančiais 
priepuoliais. Beje, tie priepuo-
liai gali būti labai įvairūs – ne 
tik tokie, kai žmogus nukrenta, 
jam iš burnos eina putos, pri-
kanda liežuvį, pasišlapina. Yra 
priepuolių, kurie trunka keletą 
sekundžių, visi – mažiau negu 

Tolerancijos testas

Esate matę epilepsijos prie-
puolio ištiktą žmogų? Norė-
jote jam padėti, bet nežinojo-
te, ką daryti? Nenusiminki-
te – panašiai pasijunta dau-
gelis. Todėl kasmet vasario 
mėnesį į epilepsiją atkreipia-
mas ypatingas dėmesys – 
kalbama apie pačią ligą, 
naujausius jos gydymo bū-
dus, dalijamasi sergančiųjų 
patirtimi, išsakomos proble-
mos. Ir visa tai daroma, kad 
daugiau žinotume apie šią li-
gą, kad jos nestigmatizuotu-
me, griautume įsišaknijusius 
mitus, nebijotume ja sergan-
čių žmonių. 

(nukelta į 5 psl.)

Būsto pritaikymas – besikreipiančių 
daugėja, bet laukti tenka trumpiau

(nukelta į 3 psl.)

Didėjo lėšos būsto 
pritaikymui

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento duomenimis, 2019 me-
tams neįgaliųjų būsto pritaiky-
mui skirta 1,5 mln. eurų: 1 mln. 
269 tūkst. eurų būsto pritaiky-
mui neįgaliesiems ir 497 tūkst. 
eurų – būstui vaikams su sun-
kia negalia pritaikyti. Savivaldy-
bėms paskirstytos lėšos svyravo 
nuo 1 795 eurų (Ignalina) iki 
143 651 eurų (Vilniaus ir Kau-

no miestų savivaldybės). Visiš-
kai neskirta lėšų Neringos savi-
valdybei. Būstui vaikams pri-
taikyti paskirstyta nuo 629 eurų 
(Visaginas) iki daugiau nei 124 
tūkst. eurų (Vilnius). Birštono, 
Druskininkų, Ignalinos, Jona-
vos Kaišiadorių, Neringos, Pa-
gėgių, Palangos, Prienų savival-
dybėms lėšų šiai programai įgy-
vendinti neskirta.  

Praėjusiais metais nuo 4 218 
iki 5 700 eurų didėjo valsty-
bės biudžeto lėšų dalis, skiria-
ma būstams pritaikyti. 40 proc. 
prie šios sumos turi prisidėti sa-
vivaldybės, dėl to vieno neįga-
liojo būstui pritaikyti gali būti 
skiriama iki 9 500 eurų, neskai-
čiuojant keltuvo ar lifto įrengi-

mo, kuriems įrengti skiriama 
suma taip pat didėjo.

Daugiau žmonių pritaiko 
būstus savarankiškai 

Jau kelintus metus sudaro-
ma galimybė neįgaliajam sava-
rankiškai organizuoti būsto pri-
taikymo darbus. Tiesa, ankščiau 
buvo nuostata, kad tai galima 
daryti tik jei neįgaliojo pritaiko-
mas būstas įtrauktas į einamųjų 
metų sąrašą. Nuo praėjusių metų 
tai galima padaryti ir jei būstas 
nėra tų metų eilėje. Kompensa-
ciją asmuo gaus, kai jo būstas bus 
įtrauktas į einamųjų metų sąra-
šą. „Akivaizdi tendencija, kad 
norinčiųjų pritaikymo darbus  

Šiaulių rajono savivaldybė šiemet pritaikė 3 būstus neįgaliesiems.

Epilepsijos problemas aptarė (iš kairės): „Eurovaistinės“ komunikacijos vadovė Laura Bielskė, epileptologė-neurologė prof. Rūta Mameniškienė, epilepsija ser-
gančio sūnaus mama Sigita Bagdonienė ir Lietuvos epilesija sergančiųjų sąjungos „Epilė“ vadovė Donata Balčikonienė. Aldonos Milieškienės nuotr.
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Vitalija Kavaliūnaitė laiš-
ke „Bičiulystei“ rašo apie įdomią 
ir naudingą paskaitą Kazlų Rūdos 
neįgaliųjų draugijoje. 

Gyvename informacijos pa-
saulyje, tačiau tikrai visko ne-
žinome. Tvarkome, švariname 
namus, o apie savo kūną nepa-
galvojame. Todėl į Kazlų Rūdos 
neįgaliųjų draugiją (pirminin-
kė R. Sarapinavičienė) buvo pa-
kviestos Marijampolės savival-
dybės visuomenės sveikatos biu-
ro (VSB) specialistės, vykdančios 
ES finansuojamą projektą „Svei-
kos gyvensenos skatinimas Ma-
rijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rū-
dos savivaldybėse“. Kaip rūpintis 
sveikata, ją saugoti pasakojo VSB 
lektorė Ramutė Kunigiškienė. 
Pasak jos, gera savijauta priklauso 
nuo to, kaip mes judame, ką val-
gome, kaip tvarkomės su dvasi-
ne sveikata. Vandens reikėtų iš-
gerti 8 stiklines per dieną, lėtai 
valgyti, maistą gerai sukramty-
ti, nes sotumo jausmas ateina po 
15–20 minučių. 

O kaip ir ką valgyti? Mor-
kos, burokėliai, moliūgai yra sal-
dūs, o kitos daržovės – kopūstai, 
agurkai, pomidorai, svogūnai, 

Ar mokame rūpintis savo 
sveikata?

salotos – tinka su visu maistu: 
mėsa, žuvimi, silke. Labai svei-
ka valgyti raugintus produktus: 
kopūstus, agurkus, grybus, bu-
rokus, moliūgus. Vaisiai, uogos 
valgomi prieš pagrindinį val-
gį. Geriausiai įsisavinami tie, 
kurie auga Lietuvoje: obuoliai, 
kriaušės, slyvos, vyšnios... Mūsų 
maistas turi būti įvairus. Nepa-
kenks ir gabalėlis sūdytų lašinių 
(sveikiau nei rūkyti) su svogū-
nu ir rugine duona. Naudingi tik 
viso grūdo miltai. Reikia nepa-
miršti ir sėklų (saulėgrąžų, ka-
napių, linų sėmenų) bei riešutų. 

Kalorijų perteklių (jei persi-
valgome, mėgaujamės saldumy-
nais) galime panaikinti judėdami 
spartesniu žingsniu kasdien bent 
po 30 minučių, tačiau geriausiai 
būtų nepagailėti ir 60 minučių.

Nepamirškime ir dvasinės 
sveikatos, sielos ramybės: kalbė-
kimės su bičiuliais, nelaikykime 
pykčio, atleiskime, pamirškime 
nuoskaudas, nedraugaukime su 
alkoholiu. Svarbu ir ramus mie-
gas 8 valandas. 

R. Kunigiškienės paskaita 
motyvavo susirinkusias moteris 
pradėti gyventi sveikiau.

Viduryje – lektorė Ramutė Kunigiškienė.

Bendruomenės balsas
 Kazlų Rūda:

do praleido nemažai laiko. Apie 
būsimą nuotraukos kompozici-
ją moteris prisipažįsta iš anksto 
negalvojanti, bet aklai spaudyti 
fotoaparato taip pat nepuolanti. 
Dažniausiai pasikliauja vidine 
nuojauta, intuicija. 

Iš pradžių Tatjana fotogra-
favo telefonu, bet nusprendusi, 
kad jo galimybės per menkos, 
įsigijo pusiau profesionalų foto-
aparatą. Savo nuotraukomis ji 
sako norinti perduoti paprastą, 
bet kartu ir svarbią žinutę – rei-
kia branginti vos sekundę, mi-
nutę tetrunkančias gyvenimo 
akimirkas, kurios niekada dau-
giau nepasikartos. 

Per penkerius metus Tatjana 
sukaupė tikrai nemenką nuot-
raukų archyvą – jose ne vien 
gamtos, bet ir miesto vaizdai. 
Nėra tik žmonių portretų. Jiems 
Tatjana vis dar nesiryžta. Ir ne 
tik todėl, kad kiekvieno galimo 
fotomodelio reikia atsiklausti, 
atsakingai pasirengti tokiai fo-
tosesijai. Ji prisipažįsta svarsčiusi 
apie nuotraukų iš Nacionalinio 
vėžio instituto ciklą. Pirmiausia 
galvojo apie medikų nuotrau-
kas. Bet kol kas neišdrįso. „Tie 
gydytojai atlieka labai atsakingą 
darbą – gelbsti žmonių gyvybes, 
nenoriu brautis į jų erdvę, truk-
dyti. O pacientai... Jų išgyveni-
mai – ne fotoaparatui“, – sako 
Tatjana, nors neslepia, kad iš jos 
vedamų kineziterapijos užsiėmi-
mų, kuriuose, be mankštos pra-
timų, ji dalijasi ir savo patirtimi, 
patarimais bei padrąsinimais, 
jie išeina spindinčiomis akimis.  

Padėti kitiems – tarsi jai 
skirta misija

Kuo pastaraisiais metais Tat-
jana beužsiimtų, jai svarbiausia 
padėti kitiems. Masažuotojos 
dip lomą turėjusi ir veiklos tikrai 
nestokojusi moteris trejus metus 
dirbo Vilniaus miesto neįgalių-
jų draugijoje, pati tapo jos nare, 

Padėti gali ne tik žodis, 
bet ir menas

stengėsi padėti susigrąžinti svei-
katą vienokią ar kitokią negalią 
turintiems žmonėms. Pajutusi, 
kad norėtų ir galėtų pagelbėti dar 
labiau, nusprendė mokytis kine-
ziterapijos. Tuomet ir įsidarbino 
Nacionaliniame vėžio institute, 
kur su čia besigydančiais žmo-
nėmis gali kalbėti jiems supran-
tama kalba. „Kadangi daug su-
prantu apie kelionę per vėžį, ga-
liu patarti, kitaip prieiti prie tos 
problemos, – sako ji ir priduria, 
jog tai – tarsi jai skirta misija. – 
Matau, kad esu čia reikalinga.“

Prie šios misijos prisideda 
ir Tatjanos fotografijų paroda – 
moteris nori dalytis ne tik sa-
vo ištobulinta masažo, kinezi-
terapijos metodika, bet ir me-
no terapija. 

Atvira bibliotekos erdvė 
Lietuvos medicinos bibliote-

kos patarėja informacijos sklai-
dos klausimais Regina Vaišvi-
lienė sako, kad bibliotekos er-
dvėse dažniausiai eksponuoja-
mi medikų kūriniai – per me-
tus čia surengiama apie 10 įvai-
raus žanro parodų. Tiesa, neretai 
tenka ieškoti savo kūryba norin-
čių pasidalyti medikų, įkalbinėti 
atsiskleisti. „O štai Tatjana pati 
mums pasiūlė savo darbų paro-
dą“, – pasakojo bibliotekos ats-
tovė. Pasak jos, čia savo gerbėjų 
yra atradę ir daugiau negalią tu-
rinčių kūrėjų. R. Vaišvilienė iki 
šiol puikiai atsimena biblioteko-
je eksponuotą Jasiuliškių pensi-
ono gyventojos Elenos Vaici-
kauskaitės (jau mirusios) danty-
se laikomu teptuku sukurtų dar-
bų parodą (pora jų iki šiol sau-
goma bibliotekoje), ir rateliais 
judančios Alinos Myšalo tapy-
bos ir grafikos darbų ekspozici-
ją. Gražiai šią tradiciją pratęsė 
ir T. Čapkovskajos fotoparoda. 

Parodos pristatyme apsilan-
kiusi Vilniaus miesto neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Jadvy-
ga Rostovskaja juokauja – ir tai 
ne pabaiga. „Draugijoje veikian-
tis fotografų būrelis turi paruo-
šęs kelias įdomias parodas. Ypač 
graži paroda apie Vilnių“, – 
džiaugiasi ji. Pasak J. Rostovs-
kajos, sostinės neįgaliųjų drau-
gijos nariai būtų labai dėkingi, 
jeigu ir jiems atsirastų galimybė 
savo darbus pristatyti Lietuvos 
medicinos bibliotekoje. 

Aldona DELTUVAITĖ
Autorės nuotr.

Parodos autorę Tatjaną Čapkovskają (kairėje) sveikina Jadvyga Rostovskaja.

Ramutės Sarapinavičienės nuotr.

Šilutės rajono neįgaliųjų drau-
gijos narė Aldona Petkienė su 
„Bičiulystės“ skaitytojais dalijasi 
tradicinės šventės įspūdžiais. 

„Gerbkime duoną – gyvy-
bę žmonių“, – šiais prasmingais 
žodžiais pavadintą popietę pra-
dėjo Šilutės r. neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Laima Micienė. 
Vasario 5-ąją nuo seno lietuviai 
pagerbdavo ugnį ir kasdieni-
nį maistą – duoną. Tikima, kad 
šv. Agotos palaimintas gabalėlis 
duonos apsaugos nuo gaisro, nuo 
negandų ir visokio blogio. Mū-
sų draugijoje duonos pagerbimo 
šventė tapo tradicine. Draugijos 
salėje vos tilpo popietės dalyviai. 
Moterys atsinešė keptų duonos 
gaminių, juos dėjo ant močiučių 
išaustų lininių rankšluosčių. Ši-

Pagerbta duona Šilutė:

lutės Šv. Kryžiaus bažnyčios vi-
karas Viktoras Daugėla pašven-
tino duoną ir visus susirinku-
sius salėje. Po bendros kasdieni-
nės maldos pašventintos duonos 
riekelės buvo išdalintos visiems 
parsinešti į namus, kad visus 
metus saugotų namų židinį nuo 
nelaimių, gaisro ir perkūno. Po 
pagrindinės popietės dalies vi-
siems šventės dalyviams koncer-
tą dovanojo Aurelija Novikienė 
ir Nikolajus Filimonov. Pasako-
jimus apie duonelę skaitė Lilija 
Žąsytienė, Eugenija Jefimovienė 
ir Ona Miklovienė. Vaišinomės 
savo keptais pyragais, gaivino-
mės Vaidoto Austyno pagamin-
ta namine duonos gira. Atsisvei-
kiname neilgam – iki tradicinės 
Užgavėnių šventės.

Šilutės neįgalieji kasmet tradiciškai mini šv. Agotos dieną. 

Visada svarbu turėti tikslą 
„Ačiū visiems, kad atėjo-

te. Ne dėl manęs – dėl savęs. 
Kad radote laiko būtent sau“, – 
į parodos atidarymą susirinku-
sius žmones kreipėsi jos auto-
rė. – Ši paroda, kaip relaksaci-
ja, kaip spalvų ir vaizdų terapi-
ja, labai svarbi ne tik onkologi-
niams ligoniams, bet ir kiekvie-
nam iš mūsų.“

Apie sunkiai sergančius žmo-
nes Tatjana užsiminė ne be rei-
kalo – su jais Nacionalinio vė-
žio instituto Fizinės medicinos 
ir reabilitacijos skyriuje kinezi-
terapeute dirbanti moteris susi-
tinka kasdien. Ji stengiasi ne tik 
padėti šiame sudėtingame gy-
venimo tarpsnyje neprarasti vil-
ties, bet ir įkvėpti ryžto išsikelti 
kokį nors naują tikslą ir drąsiai 
eiti jo link. „Visada gyvenime 
reikia turėti tikslą. O susirgus – 
dar svarbiau nusimatyti sau ko-
kį nors naują siekį, nukreipian-
tį mintis nuo ligos. Dažnai ben-
draudama su onkologiją išgyve-
nančiomis moterimis išgirstu, 
kad pirmiausia jos nori rūpintis 
šeima, užauginti vaikus, sulauk-
ti anūkų, bet ne kažką padaryti 
dėl savęs. Netgi vardydamos jų 
gyvenime svarbiausius žmones, 
mini artimuosius, draugus, gi-
minaičius ir beveik nė viena į šį 
sąrašą neįtraukia savęs, – apgai-
lestauja Tatjana. – O juk gyve-
nimas – toks trapus. Juo reikia 
džiaugtis, mėgautis, o ne vien 
rūpesčiuose skęsti. Liga sustab-
do, priverčia įsiklausyti į save.“

Tatjana neabejoja: gydo ne 
tik vaistai, bet ir teigiamos emo-
cijos. Pati patyrė, kad gydomąjį 
poveikį turi ir menas. 

Fotografija – naujas kelias į 
save

Prieš penkerius metus į fo-
tografiją panirusi moteris nesle-
pia – tai buvo vienas iš naujų jos 
pačios gyvenimo tikslų, naujas 
kelias į save. 

Visos parodoje eksponuoja-
mos nuotraukos padarytos Vil-
niaus universiteto botanikos so-
de. „Tai vienos dienos nuotrau-
kos, gal keturių valandų fotose-
sija. Kiekvienoje jų – sustabdy-
tas ypatingas vaizdas, kuris ne-
pasikartoja, – pasakoja Tatja-
na. – Buvo paskutinė šilta spa-
lio diena...“ Jos noras užfiksuo-
ti trapų gamtos grožį netikėtai 
įgijo dar gilesnę prasmę – kitą 
rytmetį, ir tai labai simboliška, 
šio trapaus grožio nebeliko, nes 
prasidėjo žiema... 

Tatjana neslepia – prie kie-
kvieno gėlės žiedo ar kito jos dė-
mesį patraukusio augalo, vaiz-

Atvira visuomenė

Lietuvos medicinos bibliote-
koje pristatyta Tatjanos Čap
kovskajos fotoparoda – tai 
kvietimas akimirkai stabtelė-
ti, numoti ranka į nuolatinę 
skubą ir kitomis akimis pa-
žvelgti į pasaulį. „Naujos gy-
venimo spalvos“ – taip pava-
dinta Tatjanos paroda skirta 
išreikšti solidarumą su onko-
loginių ligų paliestais žmonė-
mis, pabrėžti bendrystės, pa-
galbos vieni kitiems svarbą.

Medicinos bibliotekos atstovė Regi-
na Vaišvilienė.
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Globa – tik neveiksniam 
asmeniui

Civilinio kodekso (CK) 2.10 
straipsnio 1 dalyje numatyta, 
kad tais atvejais, kuomet fizinis 
asmuo dėl psichinės ligos ar sil-
pnaprotystės negali suprasti savo 
veiksmų reikšmės 
ar jų valdyti, jis 
teismo tvarka ga-
li būti pripažintas 
neveiksniu. Fizi-
nį asmenį pripa-
žinus neveiksniu, 
teismas jam skiria 
globėją.

Prašymą teis-
mui pripažinti as-
menį neveiksniu 
turi teisę pateik-
ti to asmens sutuoktinis, tėvai, 
pilnamečiai vaikai, globos (rū-
pybos) institucija arba prokuro-
ras. Prašymas teismui dėl fizinio 
asmens pripažinimo neveiksniu 
turi būti teikiamas asmens, ku-
rį prašoma pripažinti neveiks-
niu, gyvenamosios vietos apy-
linkės teismui.

Rūpybos apiforminimas 
veiksniam žmogui

Civilinio kodekso 3.279 
straipsnio 1 dalyje nurodoma, 
kad veiksnaus fizinio asmens, 

kuris dėl savo sveikatos būklės 
negali savarankiškai įgyvendin-
ti savo teisių ar atlikti pareigų, 
prašymu jam gali būti nustaty-
ta rūpyba.

Kreiptis į teismą dėl rūpybos 
nustatymo veiksniam asmeniui 

gali pats asmuo, 
globos (rūpybos) 
institucija ar pro-
kuroras.

Pareiškimas 
dėl rūpybos nu-
statymo ir rūpin-
tojo paskyrimo 
teikiamas apylin-
kės teismui pagal 
asmens, kuriam 
reikalinga rūpy-
ba, gyvenamąją 

vietą, o jeigu tokios nėra – pa-
gal asmens buvimo vietą. Pa-
reiškime, be kita ko, turi būti 
nurodyti rūpybos nustatymo ir 
rūpintojo paskyrimo reikalingu-
mo motyvai. Taip pat žinotina ir 
tai, kad teismas, prieš paskirda-
mas veiksniam asmeniui, kuris 
dėl sveikatos būklės negali sava-
rankiškai įgyvendinti savo teisių 
ar vykdyti savo pareigų, globė-
ją, turi įvertinti duomenis apie 
rekomenduojamo globėjo teis-
tumą ir administracinius teisės 
pažeidimus.

Konsultuojame, komentuojame

Svarbu žinoti: 

 jei fizinis asmuo dėl patirtų 
traumų ar ligos tampa neįga-
lus, tačiau neserga psichine 
liga ar silpnaprotyste, dėl ko 
negalėtų suprasti savo veiks-
mų reikšmės ar jų valdyti, jis 
negali būti pripažintas ne-
veiksniu ir globa jam negali 
būti nustatoma.

Globa ir rūpyba – kuo jos skiriasi
Komentuoja Lietuvos neįgaliųjų draugijos socialinė darbuotoja 
Ingrida PAVLOVSKIENĖ. 

Vaikui ar suaugusiam asme-
niui nustačius negalią ir 

specialiuosius poreikius dažnai 
kyla klausimų, kokią pagalbą ga-
lima gauti, kur kreiptis, kokios 
pagalbos gavimo sąlygos. Įstai-
gos pagal savo įprastą praktiką 
pateikia atskirą informaciją, ta-
čiau šios informacijos pateiki-
mo būdas ir praktika dėl objek-
tyvių priežasčių skiriasi, todėl ją 
sunku surasti ir suprasti. Be to, 
pateikiama informacija ne vi-
sada yra pakankama, pvz., ne-
nurodoma, kur galima kreiptis 
dėl garantijos ar paslaugos. Ne-
įgaliųjų reikalų departamento 
(NRD) specialistams skambi-
na arba rašo asmenys, teirauda-
miesi apie neįgaliesiems skirtas 
įvairias paslaugas ar garantijas. 
Dėl to NRD sukūrė interneto 
svetainę www.manogarantijos.lt,  
kurios pagrindinė funkcija – teik-
ti susistemintą informaciją bei 
nemokamas konsultacijas.

Interneto svetainėje įdiegtoje 

paieškos sistemoje patogu ieško-
ti informacijos pagal dominančią 
sritį, garantijos ar kitos priemo-
nės pobūdį, tikslinę grupę, tei-
sės aktą priėmusią instituciją ar 
kitus požymius. Svetainės nau-
jienų prenumeratoriai bus in-
formuojami apie teisės aktų, ga-
rantijų ir paslaugų pasikeitimus.

Specialisto konsultacijos tei-
kiamos kasdien nuo 8 iki 17 val. 
telefonu, internetu ir elektroni-
niu paštu. Tam tikslui registruo-
tas telefono numeris 8 677 80844 
ir sukurtas el. pašto adresas  
info@manogarantijos.lt. Sudaryta 
susirašinėjimo realiu laiku gali-
mybė tarp svetainės lankytojų 
ir atsakingo specialisto, taip pat 
sukurta užklausos forma, ku-
ria naudodamiesi visi svetainės 
lankytojai gali užduoti aktualius 
klausimus ir pan. 

Pagalba ir konsultacijos bus 
teikiamos iki 2020 m. gruo-
džio 31 d.

NRD ir „Bičiulystės“ inf. 

Informacija apie negalią – 
specialioje interneto svetainėje

Aktualijos

(atkelta iš 1 psl.)

Būsto pritaikymas – besikreipiančių 
daugėja, bet laukti tenka trumpiau

organizuoti savarankiškai dau-
gėja. Tą lemia aktyvus informa-
cijos apie tokią galimybę plati-
nimas, be to, nemažai gyvento-
jų supranta, kad patiems orga-
nizuojant darbus jie nebus pri-
klausomi nuo trečiųjų asmenų 
(projektuotojo ar rangovo) gali-
mų klaidų, patys pasirenka bū-
tent konkrečiam žmogui tinka-
mą įrangą, taip pat tokiu būdu 
trumpėja ir pritaikymo terminai, 
nes žmogus pats yra pritaikymo 
organizatorius“, – sako Darius 
Laiconas, Vilniaus miesto sa-
vivaldybės Socialinės paramos 
skyriaus specialistas, atsakingas 
už būsto pritaikymo programos 
neįgaliesiems įgyvendinimą.

Jo teigimu, jeigu pritaikymo 
pobūdis nėra sudėtingas (pvz., 
nereikia projekto), o užtenka tam 
tikros įrangos, porankių, nesudė-
tingų darbų ar pan., su tokiais pa-
reiškėjais tik įvertinus pritaiky-
mo poreikį nedelsiant derinamos 
pritaikymo apimtys ir pasirašo-
mos naujos sutartys dėl savaran-
kiško būsto pritaikymo. 2019 m. 
Vilniaus miesto savivaldybėje sa-
varankiškai pritaikyta 10 būstų iš 
suaugusiųjų programos ir 4 būs-
tai iš vaikų programos.

„Atsižvelgiant į ribotus 
žmogiškuosius išteklius vienas 
iš būdų trumpinti ar apskritai 
panaikinti eiles – dar labiau ska-
tinti savarankišką būstų pritai-
kymo darbų organizavimą, nes 
vykdant projektavimo ir ran-
gos darbų viešuosius pirkimus 
praktika rodo, kad rinkos da-
lyviams būstų pritaikymas yra 
nepatrauklus, – dalijasi patirti-
mi Vilniaus miesto savivaldy-
bės atstovas. – Dėl to neįvyksta 
konkursai arba pasirašę sutar-
tį projektuotojai ir rangovai ne-
noriai vykdo sutartinius įsipa-
reigojimus pamatę, su kokiais 
iššūkiais tenka susidurti: kiek-
vienam būstui reikalingi skir-
tingi sprendiniai, turi būti už-
sakomi skirtingi, tik tam būs-
tui, tinkantys gaminiai, susidu-
riama su kaimynų priešiškumu 
vykdant darbus ir pan.“

Dirbama sklandžiai 
Mažeikių rajono neįgaliųjų 

draugijos pirmininkas Edvar-
das Najulis pernai buvo paskir-
tas dalyvauti 4 savivaldybių būs-
to pritaikymo neįgaliesiems ko-
misijose: Skuode, Plungėje, Tel-
šiuose ir Mažeikiuose. Tik vie-
nas asmuo (Mažeikiuose) pasi-
rinko pritaikyti būstą savaran-
kiškai. Pasak E. Najulio, di-
džiausias to privalumas – kad 
būstą galima pritaikyti daug 
greičiau, nereikia laukti, kol 
praeis viešieji pirkimai. Taip pat 
galima pasirinkti labiausiai tin-
kamus rangovus. Tiesa, jis pri-
mena, kad sugalvojus pritaiky-
ti būstą savarankiškai bus kom-
pensuotos tik tos išlaidos, kurios 
numatytos savivaldybės pareng-
toje ir su asmeniu suderintoje iš-
ankstinėje sąmatoje. E. Najulis 
atkreipė dėmesį, kad vis dėlto 
ne visi žmonės gali pasinaudoti 

šią galimybe – juk už pritaiky-
mą pirmiausia reikės sumokėti 
iš savo lėšų. Negalią turintiems 
žmonėms surinkti reikiamą su-
mą gali būti labai sunku. 

E. Najulis džiaugiasi, kad 
vis daugiau šeimų, auginančių 
vaikus su sunkia negalia, pasi-
naudoja ir programa, kuri skirta 
pritaikyti jų būstą ir gyvenamą-
ją aplinką. „Kad programa rei-
kalinga, matyti iš to, kaip žmo-
nės džiaugiasi, kaip žiba jų akys, 
kai atvažiuoji įvertinti padary-
tus darbu, – sako E. Najulis. – 
Tiesa, čia ir vėl susiduriama su 
lėšų trūkumu – juk pasinaudo-
jus galimybe įsigyti sensorinių 
priemonių pirmiausia jas taip pat 
reikės patiems įsigyti.“

Pasak E. Najulio, pastarai-
siais metais džiugu stebėti, kaip 
darniai dirba būsto pritaikymu 
užsiimančios komandos. Atro-
do, kad visi nuoširdžiai stengia-
si, kad būstas būtų pritaikytas ne 
atmestinai. Nors, žinoma, pasi-
taiko įvairių sudėtingų situaci-
jų, yra atvejų, kai nepavyksta iš 
karto rasti sprendimo.

Sensorinės priemonės – 
didelė pagalba šeimoms 
Vilnietė Inesa Razumovskaja 

augina autistišką vaiką. Ji džiau-
giasi, kad valstybės lėšomis ga-
lėjo įsigyti įvairių sensorinių 
priemonių. Inesa už beveik 2 
tūkst. eurų nusipirko pasunkin-
tą antklodę, liemenę, antkojus, 
burbulų lempą, šviečiantį stalą, 
projektorių su žvaigždėmis, taip 
pat įvairių taktilinių priemonių: 
kamuoliukų, vibruojančią pa-
galvėlę ir pan. Inesa pasakoja, 
kad šios priemonės buvo aptar-
tos su ergoterapeutu, kuris dirba 
su jos sūnumi ir jį puikiai pažįs-
ta. Dėl to viskas pasiteisino – jos 
vaikui sunku užmigti, paprastai 
šis procesas trunka 2-3 valandas, 
o su specialia antklode – 15 mi-
nučių. Geriau atsipalaiduoti pa-
deda ir šviesų projektorius. Lie-
menė padeda nusiraminti, susi-
kaupti, kai vaikas ilgą laiką ne-
nustygsta, antkojai padeda, kad 
nevaikščiotų ant pirštų galiukų. 
Sūnus labai mėgsta leisti laiką 
prie šviesos stalo. Prie jo vyks-
ta ir logopediniai užsiėmimai. 
Sensoriniai kilimėliai padeda 
pažinti spalvas, skaičius, taip pat 
apsiraminti, nes atsistojus ant jų 

viduje esantys dažai tarsi plau-
kioja po kojomis. Pasak Inesos, 
šios priemonės nemažai kainuo-
ja, patiems nusipirkti jų tik rai 
nepavyktų. Jos padeda susitvar-
kyti su vaiko priepuoliais, kurie 
gali kilti dėl įvairių dalykų – pa-
vyzdžiui, sūnų iš proto gali iš-
vesti kaimyno daromas remon-
tas. Jis gali mėtyti daiktus, net-
gi žaloti save. 

Tiesa, Inesa mano, kad rei-
kėtų ir kitokių priemonių – pa-
vyzdžiui, lavinančių komunika-
ciją. Taip pat jos sūnui praverstų 
bėgimo takelis, nes jis turi judė-
jimo sutrikimų. I. Razumovska-
ja įsitikinusi, kad priemonių są-
rašas galėtų būti ne baigtinis, o 
pildomas pagal vaiko diagnozę, 
atsižvelgiant į tai, ko jam tik-
rai reikia. 

Inesa džiaugiasi, kad pui-
kiai pavyksta bendrauti su Vil-
niaus miesto savivaldybe – rei-
kalai sprendžiami labai greitai 
ir konstruktyviai, tačiau ji sako 
girdinti, kad kitų rajonų gyven-
tojai skundžiasi, jog savivaldy-
bės ne visada supranta, ko tė-
vams reikia. Ji taip pat apgailes-
tauja, kad antrą kartą dėl para-
mos galima kreiptis tik po 5 me-
tų. Dabar įsigijo priemonių, o jei 
reikėtų pritaikyti būstą (pavyz-
džiui, dėl vaiko saugumo ji pla-
nuoja ateity paminkštinti namų 
sienas), reikėtų laukti 5 metus. 

D. Laiconas atkreipė dėme-
sį, kad pastebima tendencija, 
jog daugėja prašančiųjų pritai-
kyti būstą neįgaliajam. Vien per 
2019 metus Vilniuje buvo gau-
ti 85 prašymai. 2020 m. sau-
sio 1 d. būsto pritaikymo laukė 
165 neįgalieji. Dar 23 būstuose 
pritaikymo darbai, kurie buvo 
pradėti 2019 m., perkelti į 2020 
metus. E. Najulis šią tendenciją 
taip pat sako pastebintis – nors 
atrodo, kad kasmet pritaikoma 
nemažai būstų, eilės vis dar iš-
lieka. Tiesa, dažnai būsto pri-
taikymo nebereikia ilgai lauk-
ti – suspėjus laiku kreiptis dar-
bai gali būti atlikti dar tais pa-
čiais ar kitais metais. 

Aurelija BABINsKIENĖ 
Zigmo Ripinskio ir asmeninio  

archyvo nuotr.

Inesos Razumovskajos sūnui labai patinka žaisti ir mokytis prie šviesos stalo. 
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Ligoninių, poliklinikų, 
slau gos namų, kurortų 

bei sanatorijų pastatų pritai-
kymas neįgaliesiems – gyvy-
biškai svarbus dalykas. Deja, 
dažniausiai jis baigiasi įvažia-
vimo į pastatą įrengimu. Rate-
liais įveikęs slenkstį, paslaugų 
gausi tiek, kiek sugebėsi pats 
išsireikalauti ar prisitaikyti. 

Į sanatoriją atvykusį neįga-
lųjį pirmiausia slenksčiai pa-
sitinka kambaryje, balkone. 
„Na, ką padarysi, apsieisiu be 
išvažiavimo į balkoną, o per 
kambario slenkstį pervažiuo-
ti ar uždaryti duris (nėra ran-
kenėlių) gal padės toks pat pro 
šalį su vaikštyne ar ramentais 
judantis neįgalusis“, – pagal-
voji. Džiaugiesi, kad apskritai 
gavai kelialapį į reabilitaciją, 
nes šiandien neįgaliesiems tai 
didelė prabanga.

Procedūrų patalpose laukia 
naujas kliūčių ruožas. Daugu-
ma fotelių druskų, aromatera-
pijos kambariuose žemi. Taip 
norėtųsi persėsti į juos, atsipa-
laiduoti, nes sėdėdamas veži-
mėlyje to negali padaryti, de-
ja... O reikėtų nors vieną fote-
lį kilstelėti 15 cm aukštyn ir 
prob lemos neliktų. Kai tik atsi-
sėdau į neįgaliojo vežimėlį, vis 
dar prašydavau stipresnių vy-
rų ligonių ar personalo mane 
perkelti. Šokoladas, kava ma-
no kuprinėje tapo pagrindine 
dovanėle, kuria atsiskaityda-
vau už „papildomą“ perkėlimo 
procedūrą. Vis jaučiausi kalta, 
kad pati negaliu. Vėliau nu-
mojau ranka – nei personalas, 
nei ligoniai neprivalo to daryti. 

Kai kurie foteliai procedū-
rų kambariuose yra panašiame 
aukštyje kaip vežimėlio sėdy-
nė, bet persėsti į juos trukdo 
masyvus, prašmatniai išlenk-
tas fotelio šonas. Jei jo, vieno 
vienintelio, neliktų, būtų ga-
lima pačiai čia įsitaisyti ir per 
procedūrą atsipalaiduoti. Na, 
ką padarysi, atsidūsti ir tiek.

Sveikatai sustiprinti labai 
naudingos mineralinės, perli-
nės, purvo, sūkurinio masažo 
vonios. Deja, į daugumą iš jų 
nepateksi net su keltuvu, o ir 
tuos pačius turi vos viena kita 
gydymo įstaiga. „Mes jums at-
nešime purvo maišelius į pala-
tą“, – išgirsti gydytojos pasiū-
lymą. Nepuoli aiškinti, koks 
milžiniškas efektyvumo skir-
tumas tarp vonios ir maišelių, 
kurie, kol atkeliauja iki tavo 
lovos, dažnai jau būna atšalę. 
Mintyse sutinki, nes neturi ki-
to pasirinkimo.

Ach, baseinų ir pirčių kom-
pleksai! Juos apžiūrinėji tik pro 
didelį stiklą, prie kurio išdi-
džiai prisiglaudęs stovi moder-
nus keltuvas neįgaliesiems. Su-

pranti, kad tavęs čia neįleis net 
papildomai susimokėjus už tokį 
apsilankymą, nes ant tavo kelia-
lapio į sanatoriją ryškiomis raidė-
mis atspausdinta: „Pirčių ir ba-
seinų kompleksas draudžiamas.“ 
„Nemoka plaukti.“ Pasirodo, visi 
vaikštantys žmonės ir vaikai Lie-
tuvoje seniai moka plaukti, tad 
Rūtai Meilutytei šioje srityje nėra 
ką veikti. Ir kam ji sugrįžo? At-
simenu ir tai, kad mums jau de-
šimt kartų yra paaiškinta, kodėl 
esame grėsmė skaidriam baseinų 
vandeniui. Man gėda klausytis tų 
jokia logika bei sveikatos būk-
le nepagrįstų išvedžiojimų. Šiais 
laikais, kai sukurta daugybė ap-
sisaugojimo priemonių – neper-
šlampamos sauskelnės, specialūs 
šlapimo pūslės kateteriai vyrams 
ir pan., mums patekti į vandens 
baseinus draudžiama, o maža-
mečiams vaikams – prašom.

Na, smarkiausią antausį šioje 
srityje esu gavusi iš vienos pres-
tižiškiausių sanatorijų vadovo, 
atsakingo už medicinos klausi-
mų sprendimą. Tą dieną buvau 
labai peršalusi ir paprašiau jo lei-
dimo, susimokėjus visą kainą, 
sušilti pirtyje. Į mano prašymą 
jis pakeltu balsu atsakė: „Jūsų 
estetinis vaizdas gali nepatikti 
kitiems ligoniams.“ Taip ir no-
rėjosi surikti, kad baseine aš ne-
plaukioju su vežimėliu, o pirtyje 
sėdėsiu ant suoliuko. Deja, nepa-
jėgiau. Tokių nesiskaitymo ir pa-
žeminimo aktų mes išgyvename 
kasdien. Tiesiog jaučiame, kad 
prestižiškoms sanatorijoms esa-
me našta, ypač vasarą. Tiesa, žie-
mą su Ligonių kasų kelialapiais 
mes užkamšome daug spragų…

Tarptautinio Aušvico komi-
teto pirmininkas Roman Kent 
yra sugalvojęs 11-tą Dievo įsa-
kymą: „Nebūk abejingas.“ Ma-
nau, kad šis įsakymas tinka ir 
mūsų situacijoje. Dar skaudžiau, 
kad visi jūs, šiandien atsakingi 
už teikiamų paslaugų vienodą 
prieinamumą pacientams, aki-
mirksniu galite atsidurti mūsų 
gretose. Neduok Dieve, galite 
bet kurią akimirką tapti neįga-
liais ir tą, ko nepadarėte būda-
mi atsakingais tarnautojais, ga-
lite pajusti patys, praradę visus 
antpečius ir įtakas. Manau, kad 
situacija keisis tik tuomet, kada 
mes visi, pritaikydami aplinką li-
goniams sanatorijose, pagalvosi-
me ir apie save. 

Angelė RUDžIANsKAITĖ 

Aš – pilietis

Nebūk 
abejingas!

Negalios ABC Specialiojo lengvojo 
automobilio įsigijimo ir 
jo techninio pritaikymo 

išlaidų kompensacija

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt

Poreikio nustatymas
Vienas iš NDNT nustatomų 

specialiųjų poreikių – specialiojo 
lengvojo automobilio įsigijimo ir jo 
techninio pritaikymo išlaidų kom-
pensavimo poreikis. Jo nustatymo 
tvarką pristato NDNT Asmenų 
aptarnavimo ir dokumentų valdy-
mo skyriaus vyriausioji specialistė 
Nomeda PIKELYTĖ. 

Specialiojo lengvojo automo-
bilio įsigijimo ir jo techninio pri-
taikymo išlaidų kompensavimo 
poreikis nustatomas asmenims 
labai ryškiai sutrikus judėjimo 
funkcijai ir, tam tik rais atvejais, 
esant lėtinei inkstų ligai.

Konkrečius kriterijus nustato 
Specialiojo nuolatinės slaugos, 
specialiojo nuolatinės priežiū-
ros (pagalbos), specialiojo len-
gvojo automobilio įsigijimo ir 
jo techninio pritaikymo išlai-
dų kompensacijos poreikių nu-
statymo tvarkos aprašo 3 prie-
das „Specialiojo lengvojo auto-
mobilio įsigijimo ir jo techninio 
pritaikymo išlaidų kompensaci-
jos poreikio nustatymo kriteri-
jų sąrašas“: 
 labai sutrikusios galūnių 

funkcijos sergant nervų siste-
mos, atramos ir judėjimo apa-
rato ligomis, kai bent vienos 
kojos jėga yra 0-2 ba-
lai (reikalingos tech-
ninės pagalbos prie-
monės: neįgaliojo ve-
žimėlis, vaikštynė, ra-
mentai ar kt.); 
 labai sutrikusios 

galūnių funkcijos, kai 
yra nugaros smegenų 
pažeidimas pagal kla-
sifikaciją ASIA A, B 
(reikalingos techninės pagalbos 
priemonės: neįgaliojo vežimė-
lis, vaikštynė, ramentai ar kt.);
 abiejų kojų arterijų ateros-

klerozė, kai kraujotakos nepa-
kankamumas yra ne žemesnės 
nei II B stadijos pagal Fonteno 
klasifikaciją (judėjimui reikalin-
gos techninės pagalbos priemo-
nės: neįgaliojo vežimėlis, vaikš-
tynė, ramentai ar kt.) (pateik-
ta gydytojų specialistų išvada);
 abiejų kojų lėtinis veni-

nės kraujotakos nepakankamu-
mas (abiejų kojų lėtinė venų li-
ga), C5–C6 klasės klasifikacija 
pagal CEAP klasifikaciją (ju-
dėjimui reikalingos techninės 
pagalbos priemonės: neįgaliojo 
vežimėlis, vaikštynė, ramentai 
ar kt.) (pateikta gydytojų specia-
listų išvada); 
 abiejų kojų limfostazė, 

III–IV stadija pagal Mikos kla-
sifikaciją (judėjimui reikalingos 
techninės pagalbos priemonės: 
neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, 
ramentai ar kt.) (pateikta gydy-
tojų specialistų išvada); 
 lėtinė inkstų liga, IV–V 

stadija, kai atliekamos diali-
zės (pateikta gydytojo nefrolo-
go išvada);
 III–IV laipsnio stuburo 

deformacijos, kai asmeniui sto-
vėti ir judėti reikalingos tech-
ninės pagalbos priemonės: neį-
galiojo vežimėlis, vaikštynė, ra-
mentai ar kt. (pateikta gydytojų 
specialistų išvada);
 būklė po hemipelvekto-

mijos (vienos dubens pusės pa-

šalinimo operacijos) reikalingos 
techninės pagalbos priemonės: 
neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, 
ramentai ar kt. (pateikta gydy-
tojų specialistų išvada);
 klubo sąnario ankilozė 

(judėjimui reikalingos techni-
nės pagalbos priemonės: neįga-
liojo vežimėlis, vaikštynė, ra-
mentai ar kt.) (pateikta gydyto-
jų specia listų išvada);
 kelio sąnario ankilozė (ju-

dėjimui reikalingos techninės 

pagalbos priemonės: neįgaliojo 
vežimėlis, vaikštynė, ramentai 
ar kt.) (pateikta gydytojų specia-
listų išvada);
 šlaunies arba blauzdos bigė;
 abiejų pėdų bigės Šopa-

ro sąnaryje.
Tam, kad NDNT galėtų at-

likti specialiojo automobilio įsi-
gijimo ir jo techninio pritaiky-
mo išlaidų kompensacijos po-
reikio vertinimą, asmuo NDNT 
turi pateikti prašymą, gydančio 
gydytojo parengtą siuntimą į 
NDNT ir prie jo pridėtus reikia-
mus medicininius dokumentus.

Specialusis automobilio įsi-
gijimo ir jo techninio pritaiky-
mo išlaidų kompensacijos po-
reikis gali būti nustatytas 6 me-
tams (jei numatoma, kad žmo-
gaus sveikatos būklė gali keistis) 
arba neterminuotai (jei organiz-
mo sutrikimai yra nuolatinio, 
nekintančio pobūdžio).

Kompensacijos skyrimas ir 
mokėjimas

Iš NDNT gavus pažymą 
apie nustatytą specialiojo len-
gvojo automobilio įsigijimo ir 
jo techninio pritaikymo išlaidų 
kompensacijos poreikį, svar-
bu žinoti:

Lengvojo automobilio įsi-
gijimo ir jo techninio pritai-
kymo išlaidų kompensacija 
skiriama ir mokama: 

• asmenims, kuriems nusta-
tytas specialusis lengvojo auto-
mobilio įsigijimo ir jo techninio 
pritaikymo išlaidų kompensaci-
jos poreikis, jei šie asmenys turi 

vairuotojo pažymėjimą;
• šeimoms, auginančioms 

namuose neįgalų vaiką (įvaikį) 
iki 18 metų, kuriam nustaty-
tas specialusis nuolatinės slau-
gos poreikis, arba neįgalų vaiką 
(įvaikį), kuriam iki 2005 m. bir-
želio 30 d. neterminuotam lai-
kui buvo pripažinta visiška ne-
galia, jei bent vienas iš šeimos 
narių turi vairuotojo pažymė-
jimą. Šeimos turi teisę gauti šią 
kompensaciją ir toliau, jeigu neį-

galiam vaikui, sukakus 
18 metų, nepertraukia-
mai nustatytas slaugos 
poreikis.

Dokumentai, ku-
riuos, kreipiantis į 
„Sodrą“, reikia pa-
teikti kompensacijai 
gauti:

1. Prašymą skirti 
lengvųjų automobilių įsigijimo, 
jų techninio pritaikymo išlaidų 
kompensaciją. 

2. Asmens tapatybę patvir-
tinantį dokumentą; 

3. Specialiojo lengvojo au-
tomobilio įsigijimo ir jo techni-
nio pritaikymo išlaidų kompen-
sacijos poreikio nustatymo pa-
žymą, išduotą NDNT (šeimos, 
auginančios neįgalų vaiką, turi 
pateikti NDNT išduotą pažymą 
apie neįgaliam vaikui nustaty-
tą specialųjį nuolatinės slaugos 
poreikį, neįgalaus vaiko gimi-
mo liudijimą); 

4. Vairuotojo pažymėjimą. 
Jei šeimos, auginančios neįgalų 
vaiką, narys, kuris kreipiasi dėl 
kompensacijos skyrimo, neturi 
vairuotojo pažymėjimo, šį pažy-
mėjimą gali pateikti jo sutuokti-
nis arba kartu gyvenantis ir ben-
drą ūkį tvarkantis asmuo; 

5. Dokumentus, patvirti-
nančius lengvojo automobilio 
įsigijimo išlaidas; 

6. Transporto priemonės re-
gistracijos liudijimą; 

7. Nepriklausomo turto ver-
tintojo išduotą automobilio rin-
kos vertės nustatymo ataskaitą; 
tokios ataskaitos pateikti nerei-
kia, jei perkamas naujas auto-
mobilis; 

8. Tuo atveju, kai automobi-
lis buvo techniškai pritaikomas 
ir (ar) remontuojamas – automo-
bilio techninį pritaikymą ir (ar) 
remontą atlikusios įmonės iš-
duotą dokumentą, patvirtinan-
tį techninio pritaikymo ir/ar re-
monto išlaidas. 

Svarbu žinoti: 

 Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio 
pritaikymo išlaidų kompensacija skiriama ir mokama kartą 
per 6 metus. 

 Kompensacijos dydis - iki 32 bazinės socialinės išmo-
kos (BSI) dydžio, tačiau ne didesnis už faktines išlaidas bei 
automobilio rinkos vertę.
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Kaip aš pažinau negalią

Iššūkis pačiam sau
„Negalią, ypač fizinę, turin-

čius žmones pažinau anksti, su 
jais užaugau, – pasakoja Dei-
mantas. – Mano senelis, buvęs 
partizanas, pokario metu nete-
ko kojos. Jis 10 metų kalėjo Si-
biro lageryje... O aš mačiau jį jau 
Lietuvoje, stebėjau, kaip jis ju-
da, dirba ir neturėdamas kojos 
prisitaiko prie aplinkybių.“ Ta-
čiau apie tai, kad treniruos ne-
galią turinčius jaunuolius, Dei-
mantas tikrai nemąstė.

Daugiau nei prieš 8-erius 
metus, dirbdamas Šiaulių sporto 
mokyklos direktoriaus pavaduo-
toju, D. Jusys pradėjo domėtis, 
kodėl mokykloje nėra neįgalių-
jų lengvosios atletikos. Pradė-
jęs klausinėti išgirdo atsakymą: 
„Matai poreikį – dirbk!“ Šitaip 
paskatintas Deimantas nedve-
jojo. Dirbdamas administraci-
nį darbą sporto mokykloje jis 
kuravo neįgaliųjų sportą Šiau-
lių mieste, matė ir pažinojo gol-
bolo bei aklųjų teniso žaidėjus, 
neįgaliųjų vežimėliuose sėdin-
čius krepšininkus, tinklininkus.

Iš pradžių Deimantas sten-
gėsi surinkti nors keturių žmo-
nių grupę, tačiau lengva nebu-
vo. Ėjo į universitetą, mokyklas 
ir teiravosi, ar ten nėra neįga-
liųjų, kuriuos galėtų prikalbin-
ti sportuoti. Treneris pasakoja, 
kad net gatvėje sutiktus jaunus 
fizinę negalią turinčius žmones 
kviesdavo treniruotis. „Jaunuo-
liai suglumdavo, nes buvo įsiti-
kinę, kad sportas ne jiems, jog 
niekada negalės ko nors pasiek-
ti“, – prisimena treneris. 

Vienam vaikinukui, turin-
čiam fizinę negalią, Deimantas 
davė savo vizitinę kortelę. Ki-
tą dieną treneriui paskambino 
vaikino mama, mat jai rūpėjo 
sužinoti, ar kartais kas nors iš 
jos sūnaus nesumanė pasijuok-
ti. Vėliau ji pati tą vaikinuką at-
vedė, nes patikėjo Deimantu. Jis 
sportavo trejus metus. Ir šiam, ir 
kitiems į „Šiaulietį“ atėjusiems 
sportuoti jaunuoliams treneris 
nesakė, kad jų tikslas – meda-
liai, bet aiškino, kad jei pasiry-
žo ateiti, tai į sportą turi žvelgti 
rimtai, ruoštis dalyvauti Lietu-
vos čempionatuose ir tarptau-
tinėse varžybose. Tiems, kurie 
nenusiteikę rimtai treniruotis, 
Deimantas pasiūlo lankyti kitą 
sporto klubą ir sportuoti dėl sa-
vęs ar tiesiog imtis kitos veiklos.

Ne gailėtis, o suprasti
Pačiam Deimantui pradžio-

je irgi nebuvo lengva, visko te-
ko mokytis iš naujo. Mokėsi ir 
sporto subtilybių, ir medicinos, 
nes šių žinių prireikdavo nuolat. 
Iš jo treniruojamų sportininkų 
niekas nieko nesitikėjo, o dabar 
jie – tarptautinių varžybų da-
lyviai, prizininkai. „Stengiau-
si ir stengiuosi su negalią tu-
rinčiais žmonėmis būti reiklus, 
bet supratingas. Žinau, kuris ko-
kių pratimų negali atlikti, kiek 
kuris gali dirbti sporto salėje ir 

Neįgaliųjų treneris: „Tikiu ir žaviuosi 
savo auklėtinių gebėjimais“

Deimantas Jusys svajojo būti kūno kultūros mokytoju, tačiau šio 
darbo dar nė dienos nedirbo. Šiandien jis – Šiaulių miesto neįga-
liųjų sporto klubo „Šiaulietis“ prezidentas, treneris, fizinę negalią 
turinčių žmonių draugas, skatinantis juos sportuoti, padedantis 
jiems tapti čempionais, o prireikus pabūnantis ir jų vairuotoju, 
globėju. Deimantas žino, kaip tai daryti, nes pažintis su negalią 
turinčiais žmonėmis prasidėjo dar vaikystėje.

kiek turi ilsėtis. Tačiau niekada 
nepabrėžiu, kad tu to ar ano ne-
padarai, nes esi neįgalus“, – pa-
sakoja treneris.

Dirbdamas su negalią tu-
rinčiais žmonėmis Deimantas 
greitai suprato, kad labiausiai jie 
nemėgsta gailesčio, o reiklumą 
vertina. Griežtesnį žodį priima 
kaip pagarbą, supratimą. 

Tapo matomi ir gerbiami
Treneris prisimena, kad iš 

pradžių, pamatę neįgaliuosius 
manieže, kiti sportininkai ir 
ypač vaikai varstė juos nepatik-
liais žvilgsniais. Buvo tokių, ku-
rie apskritai pirmą kartą išvy-
do sportuojantį neįgalų žmogų. 
Reikėjo kelerių metų, kad aplin-
kiniai suprastų, jog negalią tu-
rintys žmonės taip pat sportuo-
ja ir net pasiekia puikių rezulta-
tų. „Man buvo labai svarbu, kad 
mano treniruojami sportininkai 
nebūtų atskirti nuo kitų, kad iš-
eitų į visuomenę. Mačiau, kaip 
pradėję sportuoti jaunuoliai kei-
čiasi – tampa atviresni, pradeda 
labiau pasitikėti savimi“, – pa-
sakoja pašnekovas.

Pradžioje ir treneriui buvo 
sunku atlaikyti kitų žvilgsnius, 
o dabar jau įprasta, kad manieže 
pasirodo žmogus, sėdintis neį-
galiojo vežimėlyje, be rankos 
ar turintis kitokią fizinę nega-
lią. Deimantas sako, kad šiuo 
metu jo treniruojamoje grupėje 
sportuojantis vežimėliu judantis 
sportininkas Eugenijus Vaičaitis 
stumia rutulį ir mėto ietį sėdė-
damas ant specialios kėdutės. 

Gerai pažįsta kiekvieną 
sportininką

Pirmaisiais trenerio sporti-
ninkais tapo anksčiau aktyviai 
sportavę vyrai, po traumų tapę 
neįgaliais. Vienas jų – Mindau-
gas Bilius. „Mudu su juo drau-
ge sportavome dar iki Mindau-
gui patiriant traumą – abu mo-
kėmės Šiaulių universitete. Jis 
ir po traumų puikiai sportuo-

ja“, – sako Deimantas, neprisi-
imdamas sau nuopelnų. 

Jonas Spudis – buvęs vie-
nas geriausių daugiakovininkų 
Lietuvoje. Eismo įvykyje pa-
tyręs traumą ir tapęs neįgaliu, 
Deimanto prikalbintas vėl ėmė 
sportuoti. „Reikėjo padrąsinti, 
nes buvęs puikus sportininkas 
ir treneris neįsivaizdavo neįga-
liųjų sporto“, – neslepia Dei-
mantas. Į sportą J. Spudis grįžo 
praėjus beveik trejiems metams 
po nelaimės.

Gerų rezultatų pasiekia ir 
anksčiau nesportavę Deiman-
to treniruojami neįgalieji. Bė-
gikas Augustas Vaitaitis „Šiau-
liečio“ sporto klubą lanko jau 
daugiau kaip 7-erius metus. At-
ėjo silpnutis. 16-metį vaikinuką 
atvedė mama. Niekas nesitikėjo 
iš jo puikių rezultatų, o jis treni-
ruodamasis taip sustiprėjo fiziš-
kai, kad kartais žiūrovai net ne-
supranta, kokią negalią jis turi. 
Augustas jau priklauso Lietuvos 
paralimpinei rinktinei. 

Deimantas žavisi ir rankos 
negalią turinčia Eivyde Vai-
nauskaite, kuri sėkmingai stu-
mia rutulį. Į klubą ji atėjo bū-
dama 12-kos, o dabar 16-metė – 
Lietuvos jaunių rinktinės narė, 
Lietuvos čempionato prizinin-
kė. „Pas mus ji tapo ir gera plau-
kike“, – džiaugiasi Deimantas.

Didžiuojasi tuo, ką gali 
padaryti

Sutikęs neįgalų, bet norin-
tį ir galintį sportuoti jaunuolį, 
Deimantas kviečiasi jį į Šiau-
lius, į sporto gimnaziją. Šiemet 
laukia atvažiuojančio vaikino iš 
Panevėžio, turinčio rankos ne-
galią. Vaikinas galės gyventi 
Šiauliuose, mokytis ir treniruo-
tis. „Tikiuosi, taps geru bėgiku 
ar šuolininku. Man smagu, kad 
negalią turintys jaunuoliai gau-
na galimybę gyventi ir sportuoti, 
kaip ir visi kiti. Tik tėvai vis bai-
minasi, kad jų vaikai praras neį-
galumo išmokas. Aiškinu jiems, 
kad taip nenutiks, bet ne visada 
patiki“, – atvirai kalba treneris. 

Klausiu Deimanto, ar jis bū-
na laimingiausias tuomet, kai 
jo treniruojamas neįgalus spor-
tininkas iškovoja medalį? Tre-
neris sako, kad geras jausmas jį 
apima ne tik sportininkams iš-
kovojus pergalę. „Gera, kai jau-
ti, kad jaunuoliai mąsto ne apie 
tai, ko jie negali, bet džiaugia-
si ir didžiuojasi tuo, ką yra pa-
jėgūs padaryti“, – sako treneris.

Eglė KULVIETIENĖ

Deimantas Jusys.
Asmeninio archyvo nuotr.

minutę ir kai jie praeina, žmo-
gus gali būti toks kaip visi, toks, 
kaip visada. Tai Lietuvoje patiria 
daugiau kaip 28 tūkst. žmonių, 
5 tūkst. iš jų – vaikai.

Nors, pasak prof. R. Mame-
niškienės, naujausi vaistai bei 
gydymo būdai, pavyzdžiui, kla-
joklio nervo stimuliatoriaus im-
plantavimas, leidžia gana sėk-
mingai kontroliuoti ligą ir ge-
rokai palengvina sergančiųjų 
būklę, vis dėlto ne visi jais ga-
li pasinaudoti. Lietuvoje vis dar 
trūksta naujausių medikamen-
tų, todėl su užsienio specialistais 
pasikonsultavę epilepsija sergan-
tys žmonės negali gauti jų reko-
menduotų vaistų, o norint im-
plantuoti priepuolio padedantį 
išvengti klajoklio nervo stimu-
liatorių, reikia laukti eilėje. Šie 
stimuliatoriai Vilniuje implan-
tuoti 22 asmenims, o apie 100 
šiuo metu jų laukia. 

Epilepsija – dažna negalios 
priežastis 

Epilepsija – sunki liga. Pa-
sak prof. R. Mameniškienės, 
neseniai atliktas tyrimas at-
skleidė, kad ji – dažna nega-
lios bei didesnio mirtingumo 
priežastis. Būtent dėl epilepsi-
jos negalia nustatyta ir L. Asa-
jevič. Ji buvo 22-ejų, kai gydy-
tojai patarus kreipėsi į negalią 
nustatančią komisiją. Tai pada-
ryti medikai rekomendavo ir 
anksčiau, bet Larisos mama iš-
sigando, kad tuomet dukrą rei-
kės išleisti į neįgaliųjų interna-
tą, ir gydytojų siūlymo atsisakė. 
Larisai nustatytas 40 proc. dar-
bingumo lygis.

Epilepsija susirgę žmonės 
dažnai užsisklendžia, pasidaro 
labai jautrūs, suserga depresija. 
Be vaistų jiems labai reikia psi-
chologinės pagalbos. 

Paauglystėje epilepsija susir-
gusio vaikino mama Sigita Bag-
donienė neslepia – kai jos sū-
nų po patirto didžiulio sukrė-
timo (jį užpuolė ir sumušė) iš-
tiko epilepsija, teko įveikti dau-
gybę psichologinių slenksčių – 
nuo neigimo, kad jų vaikas su-
sirgo būtent šia liga, priežasčių 
ieškojimo, susitikimų su įvairių 
sričių specialistais iki pagalbos 

jam pačiam susitaikyti su liga, 
integ ruotis, jaustis visaverčiu 
žmogumi. Moteris apgailestau-
ja, kad dažnai ligą išgyvenantis 
žmogus, jo artimieji tarsi palie-
kami vieni eiti savo keliu. O tai 
labai sunku. „Medikų, sveiko 
šeimos požiūrio dėka mums pa-
sisekė įveikti šį išbandymą – sū-
nus įgijo technikos mokslų ba-
kalauro diplomą, tęsia studijas 
užsienyje“, – pasakoja S. Bag-
donienė. 

Suprasti ir padėti 
Lietuvos epilepsija sergan-

čiųjų sąjungos „Epilė“ vadovė 
Donata Balčikonienė užsimena, 
kad epilepsija sergančių vaikų 
nenori priimti nei darželiai, nei 
mokyklos. Baiminamasi, kad 
niekas nežinos, kaip su priepuo-
lio ištiktu vaiku elgtis, kaip tai 
atsilieps kitiems. 

„Kiekvienais metais vaikai 
privalo atnešti medicininę pažy-
mą, joje yra įrašomas kodas su 
ligos pavadinimu ir mokykla ar 
kita ugdymo įstaiga turi atkreip-
ti dėmesį, kad tas vaikas ar stu-
dentas yra šiek tiek kitoks, kad 
jam galbūt reikia šiek tiek dau-
giau laiko atsakinėjant per eg-
zaminus ar rašant kontrolinius 
darbus, kad jį reikėtų ne prie 
lentos pakviestą egzaminuoti, o 
leisti atsiskaityti raštu, – svars-
to S. Bagdonienė. – Taip nesun-
ku nestigmatizuoti kito asmens, 
o sukurti paprastesnes sąlygas 
adaptuotis visuomenėje, tapti 
visaverčiu jos nariu.“ 

Prof. R. Mameniškienė turi 
patarimų ir kaip elgtis tuomet, 
jeigu žmogų vis dėlto ištiko epi-
lepsijos priepuolis. Svarbiausia, 
pasak jos, neišsigąsti ir įsidė-
mėti, kad netgi traukulių pur-
tomam žmogui neskauda. Pa-
kanka priepuolio ištiktą žmogų 
paversti ant šono, į šalį patraukti 
netoliese esančius daiktus, kad 
šis nesusižeistų, ir pasižiūrėti į 
laikrodį. Dažniausiai trauku-
liai trunka apie porą minučių, o 
jiems praėjus reikia padėti žmo-
gui atsikelti, atsisėsti, atsigauti. 
Tačiau jeigu priepuolis nepraei-
na per 5 minutes, tuomet reikia 
kviesti greitąją pagalbą. 

Larisa sako dažniausiai pa-
juntanti artėjantį priepuolį ir 
pasistengianti iš anksto saugiai 
atsisėsti, net jeigu tai tenka pa-
daryti tiesiog ant šaligatvio. Tie-
sa, ne visada tai pavyksta – bu-
vo nukritusi ir gatvėje, ir kitoje 
viešoje vietoje. „Aplinkinių re-
akcija kartais labai nustebinda-
vo, – sako ji. – Ne visada net iš 
pažįstamų žmonių sulaukdavau 
pagalbos. O jeigu jau prie atsi-
gavusios prieidavo kokia vyres-
nė moteris, dažniausiai paklaus-
davo: „Širdis sušlubavo?“ Apie 
epilepsiją žmonės dar per mažai 
žino – ir apie pačią ligą, ir kaip 
padėti ja sergančiam žmogui.“ 

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Epilepsija – daugiau 
stigmos ar noro padėti?

(atkelta iš 1 psl.)

Larisa Asajevič epilepsija serga jau 
40 metų. Asmeninio archyvo nuotr.
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Padėk sau be vaistų

Paprastai pragulomis vadina-
mos nuo ilgo gulėjimo atsi-

radusios žaizdos. Pragulų gali at-
sirasti ir sėdint (pavyzdžiui, ne-
įgaliojo vežimėlyje; šiuo atveju 
kas 15–20 min. reikia keisti atra-
mos taškus), netgi vaikštant ir ki-
tais atvejais, kai ilgą laiką stipriai 
spaudžia gipso tvarstis, įtvaras, 
rankos ar kojos protezas, orto-
pedinis aparatas, deguonies tie-
kimo priemonės, zondai ir t. t. 

Pragulų atsiradimo veiksniai
Pirminiai: spaudimas, trintis, 

tempimas, žalojantis minkštuo-
sius audinius.

Antriniai: cukraligė, karščia-
vimas, imuniteto nusilpimas, 
mažakraujystė, su senyvu am-
žiumi susijęs odos jautrumo su-
mažėjimas. Beje, senyvų ir ilgai 
gulinčių žmonių oda būna labai 
plona, sausa bei prastai aprūpi-
nama krauju; taip pat turi įtakos 
odos defektai, išsekimas, balty-
mų stoka.

Pragulų stadijos
I stadija: pradžioje oda išbą-

la, netrukus pastebimas odos 
paraudimas, neišnykstantis pa-
keitus ligonio padėtį, paskui pa-
mažu paraudimas keičia spalvą 
(nuo mėlynos, mėlynai violeti-
nės iki juodos). Jeigu šios sta-
dijos pragulos negydomos, ne-
trukus atsiranda pūslelių, kurios 
susiliedamos priverčia paviršinį 
odos sluoksnį atsisluoksniuoti.

II stadija: odos paviršiuje aiš-
kiai matosi įtrūkos, nedidelis 
išopėjimas (pati opa gali turėti 
pūslės pavidalą), kaupiasi audi-
nių uždegiminis skystis. Nors 
iš dalies sunaikintas viršutinis 
odos sluoksnis, tačiau poodinė 
ląsteliena lieka nepaliesta. Šios 
stadijos opa dažniausiai atrodo 
kaip nubrozdinimas.

III stadija: išopėjimas yra gi-

lesnis, apima visus odos sluoks-
nius, opa tampa panaši į kraterį, 
joje pastebima infekcija, išsiski-
ria audinių uždegiminis skystis, 
tačiau pats išopėjimas dar nesie-
kia kaulų, sausgyslių ir sąnarių. 
Beje, šioje stadijoje kartais pažei-
džiama jungiamojo audinio plė-
vė, gaubianti raumenis, organus, 
kraujagysles ir kitas kūno dalis.

IV stadija: pragula atrodo 
kaip gili duobė, išopėjimas pa-
žeidžia raumenis, kaulus, saus-
gysles ir sąnarius.

Įsidėmėtina! Pragulos daž-
niausiai atsiranda kryžkaulio, 
uodegikaulio, klubakaulio spar-
nų, sėdinkaulio gumburų, alkū-
nės, menčių, pakaušio, kulkš-
nių, kulnų, išorinėse kelių srity-
se, šlaunyje žemiau klubo, peties 
sąnario, skruosto, pirštų srityje.

Čia pateikti stadijų aprašy-
mai yra tik orientaciniai, to-
dėl kiekvienu konkrečiu atveju 
įvertinti pragulų būklę ir nusta-
tyti jų stadiją gali tik gydytojas. 
Žinotina, kad kai kada pasitai-
ko pragulų komplikacijų: rožė, 
kraujo užkrėtimas, gangrena. 

Paaiškinimas: gangrena va-
dinama kūno dalies žūtis dėl 
kraujotakos sutrikimo pažeis-
tuose audiniuose suirusių rau-
donųjų kraujo kūnelių; ląstelių 
branduolių pigmentas nudažo 
žuvusius audinius melsvai, ru-
dai ar net juodai.

Ligonių slauga
  čiužinys turi būti ga-

na minkštas (išskyrus atvejus, 
kai lūžęs stuburas ir panašiais 
atvejais) ir neišduobtas; pravar-
tu naudoti čiužinį nuo pragu-
lų arba čiužinį iš grikių lukštų 
(grūdų lukštai yra slidūs, todėl 
čiužinys gerai prisitaiko prie kū-
no). Beje, čiužinys, skirtas du-
bens srities pragulų profilakti-
kai ir gydymui, turi specialias 

angas orui cirkuliuoti; patalynė 
turi būti minkšta, sausa ir švari, 
iš natūralaus pluošto, keičiama 
kasdien ar bent kas antrą dieną, 
išlyginamos raukšlės;
 po dubens sritimi ir kul-

nais pakišami specialūs gumi-
niai ratukai (pagalvėlės), įvilkti 
į drobinį audeklą; 
 kas valandą ar dvi keičia-

ma ligonio kūno padėtis, jį ap-
vertus nuo nugaros ant šono, bū-
tina šiek tiek pravėdinti tas kūno 
vietas (paliekama be antklodės), 
kurios buvo prispaustos gulint;
 ligonio apranga turi bū-

ti iš natūralaus audeklo, never-
žianti kūno, minkšta; kambario 
temperatūra, ligonio drabužiai ir 
antklodė parenkama taip, kad li-
gonis neprakaituotų;
 ligonis turi būti nuolat 

apiplaunamas šiltu vandeniu ir 
muilu. Jei oda sausa, po šių pro-
cedūrų pravartu naudoti drėki-
namąjį kremą (nepatartina nau-
doti spirito turinčių priemonių, 
kurios sausina odą, nes išsausė-
jusią odą niežti, atsiranda terpė 
praguloms);
 svarbu laikytis gydytojo 

nurodymų dėl ligonio mitybos, 
imuniteto (pragulas sukelia ne 
tik ilgas gulėjimas vienoje padė-
tyje, bet ir, pavyzdžiui, dėl insul-
to, paralyžiaus ir kitų ligų atsira-
dę odos kraujagyslių sutrikimai;
 jei ligonis rūko, padedant 

gydytojui, šio žalingo įpročio 
būtina atsikratyti be jokių išlygų.

Pastabos: 
a) nors masažas gerina krau-

jotaką, tačiau atsiradus pragu-
loms, dėl šios procedūros bū-
tina pasitarti su gydytoju; pa-
prastai nemasažuotinos vietos, 
kuriose esama neišnykstančių 
paraudimų;

b) pragulos dažniau atsiran-
da asmenims, kurių organizmui 
trūksta skysčių, kai ligonis yra 
nepakankamo svorio arba tu-
ri antsvorį; 

c) jei tik ligonis įstengia, pa-
tartina, kad jis kasdien atliktų 
raumenų tempimo pratimus (pa-
tars gydytojas), pamaigytų del-
nuose teniso ar panašų kamuo-
liuką, pamiklintų čiurnos sąnarį.

Komentaras
Gydymas liaudies medicinos 

priemonėmis efektyvus tik esant 
I ir II stadijų (iš dalies III stadi-
jos) praguloms, IV ir V stadijų 
pragulos (pastarosios dvi stadi-
jos sukelia daugiausia komplika-
cijų, didina neįgalumą ir miršta-
mumą) gydomos chirurgiškai .

Seniau liaudies medicinoje 
pragulos, žaizdos, opos ir kito-
kios odos ligos būdavo gydomos 
tik išoriškai. Per pastaruosius 40 
metų kartu vartojami vitami-
nai, mineralinės medžiagos. Tai 
pastebimai sutrumpina gydymo 
trukmę ir pigiau kainuoja. 

Įsidėmėtina! Pragulų gydymui 
mokslinė medicina turi vidinių ir 
išorinių vaistų bei tvarsčių. Ypač 
populiarūs tvarsčiai, kurie nelei-
džia iš aplinkos patekti į pragulas 
bakterijoms ir yra atsparūs van-
deniui, todėl vis rečiau tenka gy-
dytis liaudiškomis priemonėmis. 

Be to, ligonio organizmas turi 
gauti vitaminų A, C, E, minera-
lų cinko (cinko šaltiniai: arbata, 
kruopos, jautiena, kalakutiena, 
kiaušiniai, mėsa, pupos, riešutai, 
sūris, krevetės, omarai ir kt.), se-
leno (jo turi: grūdiniai produktai, 
mėsa, tunas, riešutai, kiaušiniai, 
vištiena) ir žuvų taukų (jei var-
tojami žuvų taukai, vitamino A 
atskirai vartoti nebūtina).

Gydymas aliejais
Liaudies medicinoje pragu-

loms tepti dažniausiai vartoja-
mi rožių, šaltalankių, persikų, 
kukurūzų ir jonažolių aliejai. 
Didesniu efektyvumu pasižymi 
šaltalankio aliejus (jį būtina lai-
kyti stikliniame inde šaldytuve). 
Juo galima gydyti ne tik pragu-
las, bet ir nudegimus, nušalimus. 

Dažnas ligonis šį aliejų dar 
vartoja į vidų (kai kam jį reik-
tų vartoti tik sergant skrandžio 
ar dvylikapirštės žarnos opali-
ge). Nors aliejus nėra nuodin-
gas, tačiau jis nevartotinas ser-
gant ūmiu tulžies pūslės, kasos 
uždegimu ir kitomis kasos ligo-
mis, sutrikus skrandžio veiklai, 
viduriuojant. 

Ir dar. Vartojant šį aliejų į vi-
dų svarbu neviršyti jo dozės – 

kuris užkirstų kelią vėžiui, ma-
noma, kad sveika mityba gali 
sumažinti tam tikrų onkologi-
nių ligų riziką. 

Pagrindinė brokolių sude-
damoji dalis yra fitochemikalas, 
žinomas kaip sulforafanas. Ty-
rimai parodė, kad būtent ši me-
džiaga gali turėti įtakos stipri-
nant detoksikaciją ir mažinant 
vėžio riziką.  
 Universalus virtuvėje 
Nesvarbu, kaip paruoštus 

brokolius valgysite – virtus ar 
žalius, tai vis tiek bus vertingas 
subalansuotos mitybos priedas. 
Svarbu žinoti, kad valgant ne-
reikėtų išmesti brokolių stiebų, 
nes juose yra daugiau naudingų 
maistinių medžiagų negu žie-
dynuose. 

„Bičiulystės“ inf.

0,5 šaukštelio (esant reikalui 
gydytojas gali leisti vartoti pil-
ną šaukštelį) 2–3 kartus per die-
ną. Jei pragulų turintys ligoniai 
kartu serga reumatu ar podagra, 
geriama šaltalankio uogų sulčių, 
o šaltalankio aliejumi patepami 
nesveiki sąnariai. 

Seniausia gydymo 
priemonė – medus

Nuo neatmenamų laikų me-
dumi gydomos pragulos, švie-
žios bei įsisenėjusios žaizdos ir 
opos. Romos rašytojo ir istoriko 
Plinijaus Vyresniojo (apie 23–79 
m.) raštuose randama nuoroda, 
kad medus, sumaišytas su žu-
vų taukais, puikiai gydo negy-
jančias žaizdas. Medicinos tė-
vas Hipokratas (459–377 m. iki 
Kristaus) savo knygoje „Apie 
žaizdas“ rekomendavo sunkiai 
gyjančias žaizdas gydyti medaus 
ir trintų barkūno žiedlapių miši-
niu. Avicena (980–1037m.) šiam 
reikalui naudojo medaus ir kvie-
tinių miltų „blynelius“. Bulga-
rijoje sunkiai gyjančioms žaiz-
doms gydyti naudojamas me-
dus – arba grynas, arba kartu su 
kitomis medžiagomis. Pirmojo 
pasaulinio karo metais vokiečių 
chirurgai blogai gyjančias žaiz-
das gydė tik medumi (tvarsčiai 
su šviežia medaus porcija būda-
vo keičiami kasdien) ir sulauk-
davo greitų rezultatų. Kinijos 
gydytojas Jangas pūliuojančias, 
blogai gyjančias žaizdas gydė te-
palu, kurį sudarė 80 % medaus 
ir 20 % vidinių kiaulės taukų.

Galima alerginė reakcija
Medus efektyviai gydo žaiz-

das, tačiau kai kam gali sukelti 
nepageidautinų odos, kvėpavi-
mo organų, skrandžio ir žarnyno 
reiškinių (alerginė reakcija). To-
dėl patartina (jei nežinoma, kokia 
bus organizmo reakcija į medų) 
gydymo medumi nepradėti tol, 
kol nebus atliktas mėginys (pvz., 
iš vakaro plonai patepamas me-
dumi nedidelis alkūnės įdubimo 
plotelis). Jei iš ryto nebus alergi-
nės reakcijos požymių, galima 
pradėti medumi gydyti žaizdas.

Romualdas OGINsKAs

Miniatiūrinį medį prime-
nanti daržovė kadaise lie-

tuviams buvo neįprasta, netgi 
egzotiška. Šiandien brokolis yra 
populiari daržovė. Supermais-
to reputaciją jis užsitarnavo dėl 
daugybės savybių.

„Per pastaruosius penke-
rius metus brokolių populiaru-
mas sparčiai išaugo, o didžiausi 
pardavimai pastebimi žiemą“, – 
sako prekybos tinklo „Iki“ ko-
munikacijos vadovė Indrė Bal-
trušaitienė.

Mažai kalorijų, gausu mais-
tinių medžiagų ir antioksidan-
tų – tik kelios brokolių savybės. 

Tai tikras skaidulų ir baltymų 
šaltinis, kuriame taip pat gau-
su geležies, kalio, kalcio, seleno 
ir magnio, taip pat vitaminų A, 
C, E, K bei B grupės vitaminų, 
įskaitant folio rūgštį. 
 Mažina širdies ir krauja-

gyslių ligų riziką 
Pasaulinis tyrimas „Nutri-

tion Research“ parodė, kad re-
guliariai valgant virtus broko-
lius sumažėja širdies ir krauja-
gyslių ligų rizika. Tokius rezul-
tatus lemia sumažėjęs bendras 
cholesterolio kiekis organizme.

Įvairūs pasauliniai tyrimai 
taip pat leido nustatyti, kad re-
guliariai įtraukdami brokolius į 
racioną užkertame kelią širdies 
audinių pažeidimams. 
 Padeda stiprinti kaulus 
Daugybė brokoliuose esan-

čių maistinių medžiagų, įskaitant 
kalcį, vitaminą K ir fosforą, yra 
būtinos sveikiems kaulams pa-
laikyti. Čia svarbiausią vaidme-
nį atlieka vitaminas K, kuris di-
dina kaulų mineralų tankį, ma-
žina jų lūžių procentą žmonėms, 
sergantiems osteoporoze. 

Suaugusiesiems reikia 1 
mik rogramo vitamino K vie-
nam kūno svorio kilogramui per 
dieną. Vos 100 g garintų broko-
lių turi 145 mg vitamino K.
 Gerina diabeto kontrolę 
Valgydami brokolius galite 

sumažinti cukraus kiekį kraujy-
je ir pagerinti diabeto kontrolę. 
Atlikti tyrimai rodo, kad 2 tipo 
cukriniu diabetu sergantys pa-
cientai, kurie valgo brokolius, 
gali lengviau suvaldyti cukraus 
kiekį kraujyje. Tokius rezulta-

tus lemia brokoliuose esantis 
sulforafanas. 

Taip pat nustatyta, kad žmo-
nės, kurie vartoja daugiau skai-
dulų turintį maistą, rečiau serga 
2 tipo cukriniu diabetu. 
 Gerina odos būklę 
Brokoliai yra puikus vita-

mino C šaltinis. Suvalgius vos 
100 g brokolių galite gauti visos 
dienos rekomenduojamą vita-
mino C dozę.  

Vitaminas C padeda kūnui 
gaminti kolageną, kuris yra pag-
rindinė kūno ląstelių ir organų, 
įskaitant odą, palaikymo siste-
ma. Vitaminas C, kaip antiok-
sidantas, taip pat gali padėti iš-
vengti odos pažeidimų ir senė-
jimo raukšlių.
 Mažina vėžio riziką 
Nors nėra vieno produkto, 

6 priežastys, dėl kurių brokolis laikomas supermaistu

Pragulos: ligonių slauga,  
gydymo priemonės
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Pasaulio kompasas

Kai likimas bando 
sustabdyti sportininką
„Prieš 14 metų važiavau na-

mo, – pasakoja maratonininkas 
Adamas. – Buvau pavargęs, už-
migau prie vairo. Nebuvau pri-
sisegęs saugos diržo. Na, ir pate-
kau į avariją. Gydytojai nedaug 
galėjo padėti. Sakė, nevaikščio-
siu visą likusį gyvenimą.“

Koledže Adamas lankė bė-
gimo treniruotes. Įvykus nelai-
mei pasikeitė jo gyvenimas, teko 
sėsti į neįgaliojo vežimėlį. Ma-
nė, kad reikės atsisakyti ir bė-

gimo. Akys atsivėrė, kai pama-
tė ReWalk Exoskeleton – roboti-
zuotą kostiumą, padedantį judė-
ti žmonėms, turintiems stuburo 
pažeidimų.

Adamas suprato, kad su šiuo 
egzoskeletu jis galės grįžti į lenk-
tynių trasą. Jam buvo labai svar-
bu atsistoti. Juk judėti ir taip ga-
lėjo – žemu triračiu jis važinė-
ja dideliu greičiu ir siautėja lyg 
kaubojus. Įlindęs į egzoskeletą, 
neatrodė toks užtikrintas. Už-
tat galėjo stovėti ir paeiti. Jis pa-
mėgo pozuoti atsistojęs šalia ve-

žimėlio. Prieš 4 metus įsigijo šį 
robotizuotą ėjimo aparatą už 80 
tūkstančių dolerių.

Pats kelia sau užduotis
Adamas supranta aktyvaus 

gyvenimo svarbą. Apsipratęs 
su negalia, ėmė ieškoti, kur ir 
ką nuveikti, o pabandęs egzos-
keletą ir paskaitęs internete apie 
tai, kaip varžosi judėjimo sutri-
kimų turintys vyrai, pasirin-
ko... bėgimo maratoną. Pažiūri 
internete, kaip sunkiai jis eina 
nuo pat starto linijos, ir net ne-
gera pagalvoti – o kaip jis atro-
do prie finišo? 

Užsispyręs amerikietis daro 
savo. Net garsiai paskelbė: įvai-
riose varžybose nueisiu milijo-
ną žingsnių! Dalyvavo keliose 
dešimtyse varžybų, dažniausiai 
įveikdavo 5 ar 10 kilomet rų. Bet 
galvoje vis tiek kirbėjo vieninte-
lė mintis – maratonas!

Blynas Los Andžele prisvilo
Pernai Adamas pirmą kartą 

startavo tikrame 42 km mara-
tone, kuris vyko Los Andžele. 
Po 28 kilometrų išėjo iš trasos, 
ji jam buvo per sunki. Los An-
dželo kalvos – labai varginantis 
barjeras maratono kelyje.

Neįveikęs savo pirmojo ma-
ratono, Adamas labai nenusimi-
nė. Iškart ėmė ruoštis 2020 metų 
pradžioje jo gimtajame Čarlsto-
no mieste įvyksiančiam tokiam 
pačiam išbandymui. Prisiekė sau 
ne tik nueiti iki galo, bet ir pa-
gerinti ankstesnio rekordininko 

rų rinkimuose. Pirmiausia Emi-
lija rinkosi merą. Paklausus, kas 
jai būtų svarbu, ji atsakė, kad bū-
tų „geras meras, gerai tvarkytųsi, 
padėtų įkurti organizacijai gyve-
nimo namus“, sutvarkytų Emili-
jos buvusią mokyklą, klausytųsi 
gyventojų. Tada iš turimo oficia-
laus rinkimų lankstinuko tyrėja 
sutrumpintai perskaitė kiekvie-
no kandidato programą, apžiū-
rėjo nuotraukas. Emilija pasakė, 
kad ji nori balsuoti už kandidatą, 
kuris savo programoje pabrėžė, 
kad klausysis gyventojų.

Buvo išbandytos įvairios 
vaizdinės priemonės, leidžian-
čios geriau suvokti galimus pa-
sirinkimus ir jų pasekmes: sche-
minis piešimas, privalumų ir trū-
kumų surašymas taikant lengvai 
suprantamo teksto principus, 
vaizdo medžiaga, nuotraukos. 

Kai kurie tyrimo dalyviai sa-
vo nuomonę ir apsisprendimą iš-
reiškė sunkiai arba nesupranta-
mai. Aiškiausiai tyrimo dalyvių 
valia buvo matyti uždavus už-
daro tipo klausimus, kai asmuo 
žodžiu ar mimika atsakė „taip“ 
arba „ne“. Dar vienas būdas iš-
reikšti savo nuomonę – ją para-
šyti. Paaiškėjo, kad tyrimo daly-
vis Kristupas savo apsisprendi-
mą suprantamiau išreiškia raštu.

Tyrimas parodė, kad sociali-
nio darbuotojo pagalba gali būti 
reikalinga ir naudinga asmeniui 

formuluojant bei išreiškiant savo 
pageidavimą ar nuomonę, ieš-
kant informacijos ar alternatyvų 
apsisprendžiant ir įgyvendinant 
pasirinkimą. Norų ir pageidavi-
mų įvardijimo etape ši pagalba 
gali būti susijusi su dėmesio as-
mens norams skyrimu, atidžiu ir 
aktyviu išklausymu, grupės dė-
mesio atkreipimu į asmenį, pa-
galba formuluojant nuomonę. 
Informacijos rinkimo ir alterna-
tyvų svarstymo etape socialinis 
darbuotojas gali padėti surasti 
informacijos šaltinius, objekty-
viai ir suprantamai pateikti in-
formaciją, nukreipti asmenį pa-
sitarti su artimaisiais ar autori-
tetais, padėti prioritetizuoti ga-
limus pasirinkimus. Svarsty-
mo procese svarbu bendrauti su 
sprendžiančiu asmeniu ir stebė-
ti jam ar jai svarbius sprendimo 
kriterijus, jo žinomą informa-
ciją, pateikti tinkamą informa-
cijos kiekį, susilaikyti nuo ten-
dencingumo. Visuose etapuose 
svarbu pažinti neįgalų asmenį ir 
suvokti kontekstą, atsižvelgti į jo 
individualias savybes, ieškoti ir 
kūrybiškai pritaikyti pagalbines 
išraiškos priemones, pasitelkti 
įvairias bendravimo technikas.

Emilija sTONKUTĖ

Milijonas žingsnių iki laimės

Pietų Karolinos gyventojas 33 metų Adamas Gorlitskis, neval-
dantis kojų, dalyvauja bėgimo maratonuose ir net tampa pasaulio 
rekordininku. Tiesa, tradicinėje maratono trasoje jis praleidžia ne 
kelias įprastas valandas. Pastarąjį kartą, startavęs vėlų ketvirta-
dienio vakarą, finišą pasiekė šeštadienio ryte.

brito Simono Kindlesaido (irgi 
paralyžiuoto) rezultatą.

Namų sienos padėjo
Amerikietis iš anksto kreipėsi 

į maratono organizatorius. Norė-
jo įsitikinti, kad jis galės žengti į 
trasą anksčiau, nei bus paskelb-
ta oficiali maratono pradžia. Juk 
Čarlstone organizuojamas tra-
dicinis maratonas, skirtas svei-
kiems žmonėms. Tokiems kaip 
Adamas tenka prisitaikyti, bet 
tai padaryti nėra sunku, juk inf-
rastruktūra jau sukurta.

Vėlų ketvirtadienio vakarą 
Adamas priėjo prie starto linijos 
ir... žengė pirmyn. Iš paskos se-
kė jo komanda. Kas pėsčiomis, 
kas už vairo. Prieš Adamą ke-
lias iki penktadienio saulėtekio 
buvo visai tuščias, tuo pasirūpi-
no maratono organizatoriai. Tas 
pats vaizdas – ir visą penktadie-
nį. Ilgiausia pertrauka truko vos 
pusvalandį. Gal kiek sumerkė 
akis? Kiti trumpi stabdymai bu-
vo būtini, nes kas porą valandų 
reikia keisti egzoskeleto bateri-
jas, nueiti į tualetą.

„Tada atėjo antra naktis, – 
pasakoja Adamas. – Mano ran-
kos, riešai tiesiog degė. Draugai 
ašarojo. Garsiai rėkiau – taip 
motyvavau save.“ Šeštadienį, 
apie 7 valandą ryto, Adamas pa-
siekė finišą.

Pateko į medikų globą
Po finišo Adamas kelias va-

landas praleido medikų palapi-
nėje. Kai nusimovė kompresines 

kojines, visi aiktelėjo pamatę jo 
kojas, kurios buvo išsipūtusios 
kaip balionai. Kiek atsigavęs 
sportininkas išvažiavo namo. 
Nusiuntė žinią apie pasiektą re-
zultatą Gineso rekordų knygai 
(33 valandos 50 minučių – nau-
jas pasaulio rekordas). 3 valan-
domis pagerino anksčiau brito 
S. Kindlesaido pasiektą rekor-
dą. Adamui buvo labai svarbu 
patekti į kasmetinį pasaulio re-
kordų žinyną, nes reklama, vie-
šumas labai svarbu propaguojant 
neįgaliųjų sportą.

Amerikiečiui nepavyko nė 
dienos pailsėti, nes teko daly-
vauti labdaros renginyje, kuris 
vyko beisbolo stadione. 4 kar-
tus apėjo stadioną, visiems žiū-
rovams pritariančiai šūkaujant.

Maratonas jį nuvargino, bet 
neatėmė svajonės nueiti milijo-
ną žingsnių. Juk iki šiol nupė-
dino „tik“ 400 tūkstančių, ten-
ka žingsniuoti toliau. 

Anot Adamo, įlindęs į eg-
zoskeletą jis nesijaučia nei svei-
kas, nei neįgalus. Bet jaučia su-
sigrąžinęs savo gebėjimus, įgijęs 
jėgų ir pasiruošęs nuversti kal-
nus. Jis nuolat dalyvauja varžy-
bose ir bendrauja su neįgaliais 
sportininkais iš viso pasaulio, 
padeda jiems patarimais, kon-
krečia pagalba. Yra labai įvai-
rių tinkamų sporto šakų, svar-
bu jas propaguoti ir padėti ne-
įgaliesiems atrasti sportą pagal 
savo pajėgumus.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Vytauto Didžiojo universiteto 
magistrantė Ugnė Gudelytė ir 
profesorius Jonas Ruškus at-
liko tyrimą, kuriuo analizavo 
socialinio darbuotojo vaid
menį teikiant pagalbą inte-
lekto negalią turintiems as-
menims priimant sprendimus. 
Pasak J. Ruškaus, tyrimas 
aktualus, nes Lietuva, kaip 
ir kitos šalys, yra įsipareigo-
jusi įgyvendinti lygybės prieš 
įstatymą užtikrinimą pagal 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvenciją.

Tyrimas atliktas Kauno „Ar-
kos“ bendruomenėje, vienijan-
čioje intelekto negalią turinčius 
ir jos neturinčius asmenis. Ty-
rime dalyvavo 26 asmenys, iš 
jų 13 – teisiškai veiksnių, o 13 
asmenų nustatytas visiškas arba 
dalinis neveiksnumas.

„Arkos“ bendruomenės fizi-
nė aplinka primena namus, turi 
sodą, yra lengvai pasiekiama, at-
pažįstama, atvira. Organizacijos 
nariai dalyvauja prižiūrint na-
mą ir aplinką, patys ar padeda-
mi tvarkosi, dalyvauja pri imant 
įvairių lygių sprendimus.

Šiame tyrime sprendimų sri-
tys varijuoja nuo smulkių kas-
dienių pasirinkimų (pvz., mo-
mentinės veiklos, aprangos, 
maisto) iki rimtesnių sprendi-
mų (pvz., už ką balsuoti savival-
dybių tarybų rinkimuose). Vie-
na iš galimų socialinio darbuo-

tojo, kaip padedančiojo priimti 
sprendimus, užduočių – padė-
ti asmeniui įsivardyti norus, pa-
geidavimus. Pasitaikė, kad tyri-
mo dalyviai žinojo ir gebėjo aiš-
kiai įvardyti ir trumpalaikius, ir 
ilgalaikius savo pageidavimus 
be socialinio darbuotojo pagal-
bos, ir apskritai be jokio įsikiši-
mo. Pavyzdžiui, tyrimo dalyvis 
Kristupas įvardijo, kad nori da-
lyvauti artėjančiame miesto ren-
ginyje, Gintaras norėjo būti at-
sakingas už organizacijos pašto 
dėžutės priežiūrą. Vis dėlto daž-
nai tyrimo dalyviai nebuvo linkę 
spontaniškai išreikšti savo nuo-
monių, valios, norų ir pageida-
vimų. Tyrimo metu atsiskleidė 
keletas kliūčių: pačios intelek-
to negalios nulemtas sunkumas 
formuluoti mintis ar išreikšti no-
rus (pvz., tyrimo dalyvis Markas 
sako „noriu šito“, „noriu tokio“, 
tačiau lieka neaišku, kas tai); taip 
pat komplikuota komunikacija 
(nekalbanti tyrimo dalyvė Au-
ra skirtingai verkdama išreiškia 
skirtingus poreikius, bet tai su-
pranta tik nedaugelis aplinki-
nių); emocinė būsena (pvz., ty-
rimo dalyvės Enrikos nuotaika 
ir nuomonė dažnai kinta). Tikė-
tina, jog tam, kad sunku reikš-
ti nuomonę, įtakos gali turėti iš-
moktas norų nutylėjimas (ar ne-
išmokta, kaip juos išreikšti), kai 
daugelis dalykų šių asmenų gy-

venime buvo nuspręsta jų ne-
klausiant.

Svarbu pastebėti asmens kū-
no kalbą, nuotaiką ar galimą 
frustraciją bei tiesiog pasiteirauti 
ar parodyti galimybę apsispręs-
ti. Norams išreikšti gali reikėti 
papildomų priemonių. Siekiant 
suprasti, ko norėtų tyrimo da-
lyvis, buvo siūloma pageidavi-
mą nupiešti, parašyti, parodyti 
ženklais ar nuvesti iki reikiamos 
vietos ar daikto.

Per susirinkimus asmenys 
patys kėlė klausimus, susiju-
sius su organizacijos veiklomis 
(pvz., sporto ar savanorystės 
galimybėmis, tvarkaraščio po-
kyčiais), artimiausiais planais 
(švenčių organizavimas, išvy-
kos, atvykstantys svečiai), pir-
kiniais, dovanomis, tvarka (kiek 
kakavos galima gerti per dieną), 
iniciatyvomis (organizuoti šaš-
kių turnyrą). Dalį klausimų kėlė 
asistentai, siekdami išgirsti ne-
įgaliųjų požiūrį ir nuomonę, su 
jais pasitarti. 

Kai asmenys nežino, ką rink-
tis, remdamasis pagalbos prii-
mant sprendimus principais pa-
galbininkas turėtų pasiūlyti in-
formacijos šaltinius ir parody-
ti jų įvairovę. Bene ryškiausias 
pavyzdys buvo tyrėjos pagalba 
tyrimo dalyvei Emilijai priimti 
sprendimą renkantis, už ką bal-
suoti savivaldybių tarybų ir me-

Mokslo parkas „Padėk man nuspręsti“: kaip socialinis 
darbuotojas gali padėti priimti sprendimus
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Eglė BARANAUsKAITĖ
Palanga 
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Taškas 
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Šauktukas
Išrėkia frazes 
Ak tos ženklų 
Gyvenimo peripetijos 
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pasimetęs 
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Nepamiršta 
Krioklio atodūsis 
Nuplovė žemės
Nuovargio raukšles 
Ąžuolai išbarstė giles 

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys

kitas „bičiulystės“ numeris išeis kovo 5 dieną.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies remia projektą 
„Ne gailėtis, o įgalinti – šiuolaikinis požiūris į negalią“ ir jo rubri-
kas: „Atvira visuomenė“, „Tolerancijos testas“, „Universali aplinka“, 
„Aš – pilietis“, „Kaip aš pažinau negalią“, „Mokslo parkas“. Jam skirta 
9 tūkst. eurų dalinė finansinė valstybės parama.

Sveikiname                       mėnesį  
                          gimusius

Reginą Slabadienę – Ignalinos r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Bronę Kaleinikovienę – Kupiškio r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Lidiją Morkūnienę – Kauno r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę, 
Antaną Šiupinį – Palangos 
neįgaliųjų draugijos pirmininką.

„Visas žmogaus gyvenimas 
yra laukimas, – mąsto Juzefa. – 
Mažas laukia, kada užaugs, se-
nas jau nebeauga, tad ir jo norai 
kuklūs.“ Už durų palikusi dieną 
ji ruošiasi nakties poilsiui. Žie-
mos naktys – ilgos, o ji sunkiai 
užmiega. Žinia, senam ir mie-
go mažiau reikia, nes rimto dar-
bo nedirba, o dienomis plavinė-
dama troboje išsimiega atmerk-
tom akim. Pasimeldusi patogiai 
išsitiesia lovoje, įsijungia televi-
zorių ir stebi pasaulio įvykius. 
„Pablūdo svietas“, – daro išva-
das. Žiūri toliau, kas naujo gre-
ta, kokių orų tikėtis. Ji vis dar 
laukia, vis tikisi, kad gamta at-
leis. Žmonės daug šneka, bet ir 
toliau negražiai elgiasi su gamta. 
Kokia čia mada šiukšles išmes-
ti miške? Pati ne kartą matė tas 
žemės žaizdas. Dabar visi ratuo-
ti, žingsnio nežengs savomis ko-
jomis, tai ir šildo orą. Supykusi 
išjungia televizorių ir prisimena 
prabėgusios vasaros, rudens bei 
šios žiemos orus...

Vasaros dienomis tupėdama 
troboje, ji laukė vėsos. Kaip ne-
lauksi – šuliniai išdžiūvę, pievų 
grioviai sausi, net skamba, kai-
mo tvenkinys dugną rodo. Tie-
sa, laiku atsibudę septyni bro-
liai buvo įskėlę vilties – pabudi-
no lietų. Su nusipraususiais me-
džiais, galvas pakėlusiais daržo 
augalais ir ji atgavo viltį. Norė-
josi kaip tam sargiui pūkštelė-
ti į šiltą balą ir gerai išsivolioti. 
Tik džiaugsmas buvo trumpas, o 
besitęsianti kaitra – ilga. Nakti-
mis, dusdama nuo tvankos, sva-
jojo apie atvėsusias naktis, nuo 

išbrinkusios žemės žliugsinčias 
pievas, voratinklių sidabrą. Pra-
dėjo laukti rudens.

Sulaukė ne tokio, kokio tikė-
josi. Šalna nužudęs žiedus, tarsi 
pavožtas velnio akmeniu, ruduo 
užsnūdo. Jeigu ir palynojo, tai 
neskalsiai, nors imk ir skaičiuok 
lašus, o žemė trokšte troško. Bi-
ro reti obuoliai, miške nedygo 
grybai, o erkių voros gąsdino 
ir didelį, ir mažą. Ir ji baidėsi 
braidyti po išdžiūvusias sama-
nas, kurių sausas drabužis rai-
tėsi, alpdamas vandens. Ir taip 
visą rudenį. Kaimas baimingai 
pranašavo: neduok Dieve, sausai 
užšals. Ir šalčius didelius būrė 
žmonės, ir laukė žiemos lyg iš-
ganymo. O galgi pasnigs? Tiek, 
kad per maža nepasirodys. Su-
laukė žiemos.

Atėjo gruodis, lyg ne gruo-
dis. Juzė, užvertusi galvą, spok-
sojo į advento ženklu pažymėtą 
dangų ir apmaudavo: pilka lyg 
pelenai spalva nedžiugino sau-
le, nesiuntė žmonėms balto, tyro 
laukimo. Besniegiai laukai liū-
dėjo. Iš vakaro prilyta bala per 
naktį pranykdavo be žymės. Ne 
snigo, o lijo, bet drabnai, kaip ji 
vadino. Bet vėjas pūtė, kiek pa-
jėgė, ir vėl žmonės pranašavo, 
kad po Kalėdų gamta tikrai pa-
rodys, kas yra žiema.

Juzė vypteli, prisiminusi tas 
pranašystes. Buvo keletas bal-
tų, sniegu padabintų dienų. Vėl 
nulijo, nulaižė sniegą, vėl dienos 
murkšlinos, vėjuotos, su pliusu. 
Gal tik paukščiams leng viau, 
miško gyventojams. O žmo-
nėms? Žmogus prisitaikys, o 
žemė? Seniai laikas jai miegoti 
po baltais patalais. Ilsėtis, kaup-
ti jėgas pavasariui, kad priėmu-

Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija

Pavasario džiaugsmai
Jau pavasaris vėl sugrįždamas budino gamtą,
Paukščius ragino grįžti ir lizdus šapais taisyti.
Vyturys su kitais paukščiais parlėkė pirmas
Ir aukštai danguje savo stygas derino.
Ogi kuoduota pempė tikrino arimus laukuose,
Vis nepaliaudama šaukė visus sveikus gyvus.
Kol juodai pilka varna kimiai kosčiojo,
Žvirbliai skubinosi savo murzinas plunksnas prausti.
Taip jiems ramiai besidailinant vanags pasirodė,
Baisiai išalkęs puolė būrin sparnus išskėtęs.
O visi paukščiai skristi aukštyn pagavo,
Net juodi kovai visi pulkan susibūrė.
Taip besislapstant žvirbliams varnų klykimas pasigirdo
Ir vanagas išsigandęs miškan skubinosi lėkti.
Ogi varnėnas švilpaudamas seną valstietį budino,
Į ankstyvus pavasario darbus linksmai kvietė.
Ir valstietis su pačia laukan puolė spėriai,
Senas akėčias ir drapaką taisyti ėmėsi.

Gražina KALVAITIENĖ
Kazlų Rūda

„Kūrybos laboratorijoje“ – dar vienas bandymas eiliuoti heg-
zametru. Kaip autorei pasisekė, spręskite jūs. Kviečiame ir ki-
tus kūrėjus prisijungti prie šio iššūkio. 

si grūdą į savo įsčias užaugintų 
derlių, pamaitintų žmones. 

Sausis baigėsi, o žiema vi-
sai užsimiršo ar pasiklydo laike. 
Atėjusi prie gėlių pievelės ji nu-
stėro, išvydusi iš žemės prasika-
lusias tulpių viršūnėles. „Svieto 
pabaiga“, – sušnabždėjo. O dar 
ta iš proto varanti drėgmė. Vi-
sur jos pilna: lauke, troboje, net 
ir jos vidus sušlapęs. Apie tai 
liudija suprastėjusi sveikata, stu-
mianti į nemigą. Toji dabar daž-
na jos viešnia. Ateina neprašo-
ma ir ilgam įsitaiso jos viduje... 

Juzė pabunda „vilko valan-
dą“, nes drėgmė kiša vinį į są-
narius, užkabina kaulus, tuksi 
smilkiniuose. Dažniau prade-
da plakti širdis. Senoji verčia-
si ant kairiojo šono. Nepadeda. 
Verčiasi ant dešiniojo – tas pats. 
Atsisėda pusiau gulom. Gėla su-
ka toliau. Nakties šešėliai, tarsi 
šikšnosparniai, budi kambario 
lubose ir tuoj tuoj pravers juodus 
nasrus. Juzefa kyšteli jiems špy-
gą, keliasi, uždega žiburį ir kui-
čiasi ruošdama arbatą. Žino – 
greit neužmigs. Beria į puodelį 
saują džiovintų aviečių, užpli-
ko verdančiu vandeniu ir laukia, 
kol pritrauks. „Nėra vaistų nuo 
senatvės, – siurbčiodama arbatą 
mąsto senoji. – Ir žiemos nėra.“ 
Šypteli prisiminusi pastebėjimą: 
„Kalėdos ant vandens – Velykos 
ant ledo.“ Ar išsipildys? Suklūs-
ta, išgirdusi lauke amtelint sargį. 
Praskleidžia užuolaidos kraštelį, 
pažvelgia laukan. Tamsa duria 
akin, įsiklauso: tik stūgauja vė-
jas, lyg raganų plaukai siūruoja 
plonos beržo šakos. Sublykčio-
ja keista šviesa: jergutėliau, ar 
ne amalas? Viduržiemį? Kojos 
paprašo šilumos. Atsidususi vėl 
kraustosi lovon, įsitaiso ir jun-
ta, kaip avietinė šiluma sklinda 
po kūną džiovindama drėgmę, 
glostydama skaudančius sąna-
rius, ramindama širdį. Iš pagal-
vės kampučio išlenda miegas ir 
sapne nuneša Juzę į taip laukia-
mą žiemą...

Praėjusi gruodu sukaustytą 
kelią ji pasuka į pievą. Ši pasi-
tinka užklota storu baltu pata-
lu. Juzefa atsargiai žengia žings-
nį ir, kojai panirus į pusnį, su-
šunka iš netikėtumo. Žengia 
dar ir dar. Koks malonus snie-
go girgždėjimas! Pasemia saują 
sniego ir grožisi tuo gamtos ste-
buklu. Apsidairo. Ore sklando 
mažutės sniego dulkelės, sau-
lės spindulių nušviestos jos žėri 
tarsi žiemos deimantėliai. Oras 
virpa nuo skaidraus lengvumo, 
aplinkui kiek akis užmato visas 
pasaulis pasidabinęs baltai. Se-
noji jaučia, kaip atleidžia krūti-
nę – tyram ore lengva kvėpuo-
ti. „Pagaliau atėjai“, – sušunka 
žiemai. Ji šypsosi, užsimerkia ir 
klausosi, kaip miega žemė.

Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava

(iš ciklo „Juzefos rūpesčiai“)

Nuotraukų konkursas

Pavasario belaukiant.


