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Justas Džiugelis.

Liga ta pati, o parama skiriasi 
keliasdešimt kartų

Pristatyta nauja negalios strategija: kas 
laukia europiečių artimiausius 10 metų 

nių pacientų poreikių. „Kovo-
dami su liga, net ir vartodami 
kompensuojamuosius vaistus 
bei naudodamiesi kompensuo-

jamuoju gydymu, onkologiniai 
pacientai tam, kad greičiau susti-
prėtų po chemoterapijos, radio
terapijos kursų ar chirurginių 
operacijų naudoja papildomas 
sveikatinimo priemones, mo-
ka už specialistų konsultacijas. 
Be to, ne visi vaistai ir gydymas 
yra kompensuojami, tad onkolo-
gine liga susirgęs žmogus patiria 
kur kas daugiau išlaidų, o jo pa-
jamos smarkiai sumažėja, todėl 
ypač svarbi valstybės pagalba“, – 
nuotolinėje spaudos konferenci-
joje teigė politikas.

Kreiptis gali tik sunkiai 
sergantys 

POLA direktorės Neringos 
Čiakienės teigimu, 59 savival-
dybėse iš 60 onkologinė liga 
yra prilyginama situacijai, kai 
žmogus gali kreiptis pagalbos. 
Tačiau, pasak jos, pacientams, 
siekiantiems vienkartinės išmo-
kos, savivaldybės taiko skirtin-
gus tinkamumo kriterijus. 

Tyrimas atskleidė, kad 46 sa-
vivaldybės yra nustačiusios gali-
mybę kreiptis dėl pašalpos sky-

rimo nepriklausomai nuo onko-
loginės ligos rūšies ar stadijos. 
Tačiau 14 savivaldybių pacien-
tai prašymą gali pateikti tik tuo 
atveju, jei liga diagnozuota pa-
žengusios stadijos. N. Čiakienė 
pateikė palyginimą, kokios pa-
galbos gali tikėtis III stadijos on-
kologine liga susirgę Panevėžio 
ir Pakruojo gyventojai: Panevė-
žyje gyvenantis ligonis gali gau-
ti iki 440 eurų, Pakruojyje – iki 
600 eurų. Pak ruojyje paciento 
pajamos nėra vertinamos, Pane-
vėžyje jos privalo būti mažesnės 
nei 448 eurai per mėnesį. Pane-
vėžyje asmuo gali kreiptis kartą 
per metus, o Pakruojyje – esant 

Onkologinės ligos diagnozę 
Lietuvoje kasmet išgirsta apie 
18 tūkst. žmonių. Ši žinia 
dažnam ne tik sukelia šoką, 
bet ir apsunkina tolesnį gy-
venimą: ne visi onkologiniai 
ligoniai gali grįžti į darbą, o 
dėl sutrikusios sveikatos atsi-
radę gyvybiškai svarbūs po-
reikiai reikalauja gerokai dau-
giau lėšų. Kaip į tai reaguoja 
sunkiais gyvenimo tarpsniais 
žmonėms padėti turinčios sa-
vivaldybės?

Tolerancijos iššūkiai

(nukelta į 3 psl.)

Skirtingose savivaldybėse – 
skirtinga parama 

Pagalbos onkologiniams li-
goniams asociacijos (POLA) 
atliko 2020 m. onkologiniams 
pacientams skirtų vienkartinių 
išmokų reglamentavimo Lie-
tuvos savivaldybėse tyrimą. Jis 
atskleidė, kad savivaldybės tai-
ko skirtingus socialinės para-
mos modelius, nustato skirtin-
gas vienkartinių ir socialinių iš-
mokų mokėjimo sąlygas ir su-
teikia skirtingo dydžio pašalpas. 
Išmokų dydžiai kai kuriose sa-
vivaldybėse skiriasi dešimtimis 
kartų – nuo 64 iki 3 600 eurų. 

Viešai apie tokias dispropor-

cijas kalbėti paraginęs Seimo na-
rys Justas Džiugelis neabejoja, 
kad tai skatina atskirtį bei ne-
užtikrina minimalių onkologi-

Atvira visuomenė
Kovo pabaigoje Europos ko-
misarė Ursula von der Ley-
en pristatė Europos Komisi-
jos 2021–2030 m. žmonių 
su negalia teisių strategiją. 
Tai dokumentas, nurodantis, 
ką per artimiausius 10 me-
tų planuoja daryti Europos 
institucijos, siekdamos, kad 
negalią turinčių žmonių gy-
venimas keistųsi į gerą. Por-
tugalija, kuri šiemet pirmi-
ninkauja Europos Sąjungai, 
surengė konferenciją, kurio-
je diskutuota, ką ši strategi-
ja žada visos ES žmonėms 
su negalia. 

(nukelta į 3 psl.)

Lietuvos neįgaLiųjų draugijos  
ataskaitinė konferencija

vieta:  Mėguvos g. 13, Šventoji
data:  2021 m. gegužės 19 diena

dalyviai:  Lietuvos neįgaliųjų draugijos asocijuotų narių pirmininkai

atstovavimas:  jei konferencijoje dalyvauja ne pats pirmininkas, 
įgaliotas asmuo privalo su savimi turėti pasirašytą įgaliojimą.

darbotvarkė

  14.00–14.30 Dalyvių registracija
  14.30–15.10 LND vadovo veiklos ataskaita už 2020 m.
  15.10–15.30 LND finansinės ataskaitos pristatymas už 2020 m.
  15.30–15.40 Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdybos nario  
 perrinkimas iš Šiaulių apskrities
  15.40– 6.30   Diskusija: neįgaliųjų organizacijų vaidmuo  
 bendruomenėje ir ateities perspektyvos

Europos Parlamento nuotr.

Daugiau galimybių  
keliauti

Europos lygybės komisarė 
Helena Dalli pabrėžė, kad Euro-
pos negalios strategija parengta 
atsižvelgiant į ankstesnį (2010
2020 m.) tokį pat dokumentą 
ir įvertinus, kas buvo nuveikta. 
Nors pastarąjį dešimtmetį buvo 
pasiekta nemaža pažanga, vis 
dėlto nerimą kelia tai, kad žmo-
nės su negalia dažnai susiduria 
su didelėmis kliūtimis visuome-
nėje ir patiria didelę neturto bei 

socialinės atskirties riziką. Jiems 
sudėtinga pasinaudoti sveikatos 
priežiūros, švietimo paslaugo-
mis, įsidarbinti, dalyvauti politi-
niame gyvenime. „Šia strategija 
siekiama per ateinantį dešimt
metį pagerinti neįgaliųjų gyve-
nimą. Tačiau kad būtų įgyven-
dinta tai, kas numatyta strategi-
joje, labai svarbu visoms šalims 
dirbti kartu“, – atkreipė dėme-
sį H. Dalli. 

Vienas iš svarbių artimiau-
sio dešimtmečio prioritetų – 
prieinamumas. Ši sąvoka api
ma labai platų spektrą – nuo 
informacijos prieinamumo iki 
galimybės nevaržomai keliauti 
iš vienos valstybės į kitą. ES to-
liau rems ir skatins viešųjų pas-
laugų skaitmeninį prieinamu-
mą, palaikys elektroninių rin-
kimų iniciatyvą ES rinkimuo-
se, reg lamentuos judėjimo ES 
viduje ir tarp valstybių priei-
namumą (gerės galimybė nau-
dotis viešuoju transportu bei 
gauti tinkamą pagalbą keliau-
jant ir pan.). 

Kitas prioritetas – laisvė ju-
dėti ir gyventi visose ES šaly-

se. Šiuo metu ne visose šaly-
se vienodai pripažįstamas neį-
galumas. Dėl to kyla problemų 
norint pasinaudoti paslaugomis. 
Planuojama iki 2023 metų su-
kurti Europos neįgaliojo korte-
lę (stovėjimo kortelės pagrindu), 
kuri būtų atpažįstama visose ša-
lyse narėse. Ši kortelė jau buvo 
išbandyta 8 šalyse. 

Savarankiškas gyvenimas 
ir darbas

Dar vienas labai svarbus 
prio ritetas – savarankiškas gyve-
nimas. ES ir toliau rems deinsti-
tucionalizacijos procesą bei ska-
tins gyvenimą bendruomenė-
je – siekiama, kad kiekvienas as-
muo galėtų gyventi pritaikytoje  

Asmeninio archyvo nuotr.
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Kaip nustatomas sociali-
nių paslaugų poreikis. Socia-
linių paslaugų poreikis nustato-
mas individualiai pagal asmens 
nesavarankiškumą ir jo galimy-
bes savarankiškumą ugdyti ar-
ba jį kompensuoti socialinėmis 
paslaugomis. Visų pirma, kom-
pleksiškai įvertinamas žmogaus 
amžius, organizmo funkciniai 
sutrikimai, negalia, socialinė si-
tuacija, gebėjimai kasdieninėje 
veikloje, rizikos ir kitos aplin-
kybės. Taip pat atsižvelgiama 
į kitų institucijų (pavyzdžiui, 
sveikatos priežiūros specialis-
to) išvadas apie asmens būklę ir 
problemas.

Kokių socialinių paslaugų, 
finansuojamų iš savivaldybės 
biudžeto lėšų ar iš valstybės biu-
džeto specialių tikslinių dota-
cijų, reikia jų pageidaujančiam 
senjorui, nustato savivaldybės 
paskirti socialiniai darbuotojai.

Socialinės paslaugos:
 Asmens konsultavimas, 

tarpininkavimas, informavi-
mas, atstovavimas.
 Transporto organizavi-

mas.
 Sociokultūrinės paslaugos 

bendruomenės centre.
 Pagalba į namus: maisto 

produktų nupirkimas, pagalba 
buityje, namų ruošoje, lydėji-
mas į įvairias įstaigas ir kt. (iki 
10 val./sav.).
 Socialinė priežiūra (užim-

tumas, socialinių įgūdžių ugdy-
mas) dienos centre.
 Socialinių įgūdžių ugdy-

mas, palaikymas ir atkūrimas 
asmens namuose.
 Intensyvi krizių įveikimo 

pagalba, psichosocialinė pagal-
ba, savitarpio pagalbos grupių 
organizavimas paramos šeimai 
centre, krizių centre.
 Laikino atokvėpio paslau-

ga senyvo amžiaus asmenį pri-
žiūrintiems artimiesiems as-
mens namuose ir institucijoje 
(iki 720 val./metus).
 Dienos socialinė globa ar 

integrali pagalba asmens na-
muose (iki 10 val./d., apie 4,5 
val./parą iki 7 k./sav.).
 Dienos socialinė globa 

dienos socialinės globos centre 
(daugiau kaip 3 val./d. iki 5 d./
sav.).
 Trumpalaikė socialinė 

globa socialinės globos įstaigo-
je (iki 6 mėn./ kalendor. metus).

Socialinės paslaugos senjorams ir jų šeimomsSocialinės paslaugos yra tei-
kiamos asmenims ar šei-
moms, kuriems nepakanka 
gebėjimų savarankiškai rū-
pintis asmeniniu arba šeimos 
gyvenimu ir dalyvauti visuo-
menės gyvenime. Socia linės 
apsaugos ir darbo ministeri-
ja primena, kokios socialinės 
paslaugos priklauso senyvo 
amžiaus žmonėms.

mens higienos (šias paslaugas 
iš draugijos perka rajono savi-
valdybė) ir individualios pagal-
bos paslaugas. Draugijos sociali-
nių paslaugų centre yra dušas ir 
skalbykla, taigi Kupiškio, prie-
miesčio seniūnijos bei atokes-
nių kaimų gyventojai, socialiai 
remtini žmonės, neturintys ko-
munalinių patogumų, atvyksta 
išsimaudyti, atsiveža skalbinius. 
Tuos, kurie neturi savo trans-
porto, draugija atveža savo auto-
mobiliu. Skalbinius atneša ir sa-
vivaldybės Socialinių paslaugų 
centro lankomosios priežiūros 
darbuotojos. Draugijos trans-
portu žmonės nuvežami pas gy-
dytojus ar į konsultacijas, pro-
cedūras gydymo įstaigose Ku-
piškyje bei kituose miestuose, 
taip pat apsipirkti į parduotuves.

„Dabar yra naujas porei-
kis – skiepytis nuo koronaviru-
so, taigi vežame žmones, kurie 
iš anksto užsiregistruoja“, – dar 
vieną šiandienę aktualiją primi-
nė B. Kaleinikovienė. Beje, ne-
mažai draugijos narių jau yra 
paskiepyti. Veiklos intensyvu-
mą liudija skaičiai: per šių me-
tų pirmąjį ketvirtį suteikta 285 
asmens higienos paslaugos 60 
žmonių, 34 gavo individualią 
pagalbą, dažniausiai reikėjo pa-
vėžėti, tokių dalykinių išvykų 
per mėnesį būna iki 40.

Gyvenimas nėra sustojęs
Trečiadienio priešpietę pasi-

beldžiau į Kupiškio rajono ne-
įgaliųjų draugijos būstinės už-
rakintas duris. Taip buvom su-
tarę. Su kaukėmis, pasitikri-

nę temperatūrą, dezinfekavęsi 
rankas trumpai šnektelėjome su 
rankdarbių būrelio vadove Van-
da Supko ir tądien atėjusiomis 
draugijos narėmis Lina Stat-
kauskiene, Janina Baltušninkie-
ne ir Laimute Zazirskiene. 

Moterys džiaugėsi, kad pa-
galiau nuo kovo pradžios jau ga-
li čia ateiti, kai ką drauge veik-
ti. Nesvarbu, kad viena prie vie-
nos sienos, kita – kitame kampe. 
Moterys rodė, ką gražaus jau pa-
dariusios: krepšelius, pintinėles, 
margučius, megztus paveikslus
sapnų gaudykles. Turi jos vilčių 
šiemet į šventes, muges išvykti.  

Prie draugijos būstinės su-
tikau ir Darių Vitkų. Jis atsive-
žė šeimos skalbinių ryšulį. Kol 
viskas bus skalbiama, draugi-
jos transportu jis bus nuvežtas 
į prekybos centrą maisto pro-
duktų. „Neturim namuose ko-
munalinių patogumų, kas sa-
vaitę atvažiuojam nusimaudy-
ti. Šeimoje esame šeši žmonės, 
keturi neįgalūs. Nežinau, kaip 
reikėtų gyventi, jeigu nebūtų 
šios draugijos ir visų jos paslau-
gų, pagalbos. Ir pas gydytojus, 
ir apsipirkti, ir šiaip koks reika-
las, tik pranešk ir gausi. Su ma-
žais vaikais, vienas yra neįgalus, 
suvargtume. 4 esame draugijos 
nariai, neseniai įstojom, čia dir-
ba labai mieli žmonės“, – pagy-
rimų negailėjo pašnekovas.

Ir jeigu ne veido kaukės, 
būtume pasidžiaugę vieni ki-
tų šypsenomis. Bet dar teks pa-
laukti tokio atsivėrimo. 

Valius DOMANTAS
Autoriaus nuotr. 

Pandemija atskleidė tikrąją draugijos vertę
Pastarieji metai su Covid-19 
pandemija ir karantino apri-
bojimais pakeitė visų gyveni-
mus. Visi kalba apie nuovar-
gį, artyn sėlinančią depresiją, 
neviltį, baimes.

Taip kalba darbingoji, akty-
vioji visuomenės dalis. Silpnes-
nė, kuriai seniai pažįstamos li-
gos, socialinės atskirtys, ma-
žiau girdima. Ji nesiskundžia. 
Nes panašu, kad karantine gy-
venanti ji jautėsi dar iki pande-
mijos. Tokį pasvarstymą išgir-
dau iš vieno aktyvaus neįgalių-
jų draugijos nario. 

„Ar tikrai nedaug kas jums 
pasikeitė?“ – tokį klausimą už-
daviau Kupiškio rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkei Bro-
nei Kaleinikovienei bei keliems 
kitiems bičiuliams iš draugijos 
aktyvo.

Durys užrakintos, bet 
saugiai atveriamos

„Svarbu, kas turima ome-
nyje. Jeigu kalbame apie mū-
sų būsenas, savijautą, neįgalie-
ji tik rai yra kantrūs ir supranta 
solidarumo svarbą, todėl nesku-
ba skųstis. Bet ši nauja situaci-
ja atnešė kitokį suvokimą. Da-
bar pasijuto tikroji mūsų drau-
gijos vertė. Visi jaučiamės pasi-
ilgę gyvo, tikro kontakto, ben-
dravimo, būtent to, kas dabar 
stip riausiai apribota. Užrakintos 
įstaigų, taip pat ir draugijos so-
cialinių paslaugų centro, durys, 
būtinybė lankytojams iš anksto 
registruotis, visi saugaus elgesio 
nurodymai – pokyčiai, prie ku-

Darius Vitkus (kairėje) ruošiasi važiuoti nusipirkti maisto, jį draugijos auto-
mobiliu pavėžės individualios pagalbos paslaugų teikėjas Kazimieras Kriūka.

rių jau prisitaikėm ir pripratom. 
Bet jie slegia, labiausiai trūksta 
žmonių, gyvų, tikrų, su šypse-
nomis, kurias dabar dengia kau-
kės“, – kalbėjo draugijos pirmi-
ninkė B. Kaleinikovienė.

Nuo sausio 1 d. draugija 
vykdo Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bend
ruomenėje 2021 m. projektą. 
Meninių gebėjimų veiklos at-
gijo nuo kovo 1 dienos. Kartą 
per savaitę, trečiadieniais, atei-
na po kelis rankdarbių būrelio 
žmones, ketvirtadieniais ren-
kasi vokalinio ansamblio „Prie 
Kupos“ nariai. 

Kaip įmanoma draugijos 
nariams dirbti, užsiiminėti per 
nuotolį, juk tik taip per karan-
tiną leidžiama? 

Ateina būrelių vadovės ir 
po kelis žmones, jiems parodo-
ma, paaiškinama, duodama rei-
kalingų medžiagų (siūlų, vy-
telių, audinių atraižų) neštis į 
namus, kur darbelius užbaigia. 
Ansamb lio dainininkai irgi į 

draugijos būstinę ateina po ke-
lis, pasidainuoja, išbando, kitą-
kart ateina kiti. Visi gauna naujo 
repertuaro dainų žodžius ir juos 
mokosi namuose. Draugija savo 
būstinėje turi erdvią susirinki-
mų ir sporto salę, ten galima lai-
kytis atstumų, yra dezinfekcijos 
priemonės, kas gali, būna ir dir-
ba su veido kaukėmis.

Draugijos darbuotojai, pas-
laugų teikėjai taip pat dirba lai-
kydamiesi karantino reikalavi-
mų. Anot draugijos pirmininkės 
B. Kaleinikovienės, ji pati dar-
buojasi mišriu būdu – ir būsti-
nėje, ir namuose. Pagal projektą 
šiemet imtasi pagalbos neįgaliųjų 
šeimos nariams – tenka žmones 
konsultuoti dėl gydymo ir reabi-
litacijos galimybių, dėl techninės 
pagalbos priemonių įgijimo, kar-
tais reikia pagalbos tiems, ku-
rie slaugo neįgalius artimuosius.

Veža ir skiepytis 
Daug veiklos draugija tu-

ri bendruomenei teikdama as-

 Trumpalaikė socialinė glo-
ba dienos centre (5 paras/sav.).
 Ilgalaikė socialinė globa 

grupinio (iki 10 asmenų) gyve-
nimo namuose.
 Ilgalaikė socialinė globa 

socialinės globos namuose.
 Emocinėpsichologinė pa-

galba telefonu.
Kas organizuoja socialinių 

paslaugų teikimą. Socialinių 
paslaugų, finansuojamų savival-
dybės ir valstybės biudžeto lė-
šomis,  teikimą organizuoja sa-
vivaldybės. 

Asmeniui ar šeimai gali būti 
nustatytas kelių rūšių bendrųjų 
socialinių ar (ir) socialinės prie-
žiūros paslaugų poreikis. Tik 
tada, kai bendrosios socialinės 
paslaugos yra neveiksmingos, o 
dienos socialinės priežiūros sen-
jorui nepakanka, jam skiriama 
socialinė globa stacionarioje so-
cialinės globos įstaigoje.

Kur kreiptis. Dėl socialinių 
paslaugų skyrimo asmuo ar jo 
globėjas turi kreiptis į savo gy-
venamosios vietos savivaldybę. 
Galima kreiptis raštu tiesiogiai 
į savivaldybę, paštu ar elektro-
niniu būdu, o jeigu valstybės 
elektroninės valdžios sistemoje 
teikiama tokios rūšies elektro-
ninė paslauga – prašymą galima 
teikti per SPIS sistemą. Taip pat 
numatyta nauja galimybė priim-
ti asmens prašymą jo namuose 

socialinio darbuotojo mobilia-
jame įrenginyje.

Taip pat atsiranda galimybė 
asmeniui ar šeimai, kuriems dėl 
jo ar jos saugumo skubiai rei-
kalingos socialinės paslaugos, 
kreiptis tiesiai į socialinių pas-
laugų įstaigą. 

Asmuo, apsigyvenęs sociali-
nės globos namuose savo lėšo-
mis, gali teikti prašymą dėl so-
cialinės globos, finansuojamos 
savivaldybės ar valstybės biu-
džeto lėšų. 

Kiek kainuoja. Bendrosios 
socialinės paslaugos, tokios kaip 
informavimas, konsultavimas, 
tarpininkavimas, atstovavimas, 
teikiamos nemokamai. Mokėji-
mo už kitas socialines paslaugas 
dydį asmeniui arba šeimai nu-
stato savivaldybė, priklausomai 
nuo teikiamų socialinių pas-
laugų rūšies, periodiškumo ir 
asmens arba šeimos finansinių 
galimybių už jas mokėti. 

Socialinės priežiūros paslau-
gos, pavyzdžiui, pagalba į namus, 
socialinių įgūdžių ugdymas ir 
palaikymas ir kitos, yra nemoka-
mos tiems, kurie gauna socialinę 
pašalpą, arba kurių vidutinės šei-
mos pajamos, tenkančios vienam 
asmeniui, yra mažesnės už vals-
tybės remiamų pajamų dvigubą 
dydį, t. y. 256 eurus. 

Mokėjimo dydis už trum-
palaikę socialinę globą netu-

ri viršyti 80 proc. asmens pa-
jamų. Kai asmuo gauna slaugos 
ar priežiūros (pagalbos) išlaidų 
tikslinę kompensaciją, visa ši 
kompensacija skiriama mokė-
jimui už trumpalaikę socialinę 
globą padengti.

Mokėjimo dydis už ilgalai-
kę socialinę globą nustatomas 
pagal asmens pajamas ir turtą. 
Suaugusiam asmeniui jis netu-
ri viršyti 80 proc. pajamų, jei-
gu asmens turto vertė yra ma-
žesnė už jo gyvenamosios vie-
tos savivaldybėje nustatytą turto 
vertės normatyvą. Tais atvejais, 
kai asmuo gauna slaugos ar prie-
žiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę 
kompensaciją, visa kompensaci-
ja skiriama mokėjimui už ilga-
laikę socialinę globą padengti.

Jei suaugusio asmens turto 
vertė yra didesnė už jo gyvena-
mosios vietos savivaldybėje nu-
statytą turto vertės normatyvą, 
mokėjimo dydis už ilgalaikę so-
cialinę globą suaugusiam asme-
niui per mėnesį padidėja vienu 
procentu, skaičiuojant nuo turto 
vertės, viršijančios normatyvą. 
Pavyzdžiui, savivaldybėje nu-
statytas turto vertės normatyvas 
yra 10 tūkst. eurų, o asmens tur-
to vertė – 15 tūkst. eurų, reiškia, 
asmuo kas mėnesį turės papildo-
mai mokėti 1 proc. nuo 5 tūkst. 
eurų, t. y. 50 eurų.

SADM ir „Bičiulystės“ inf. 
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realioms aplinkybėms daugiau 
nei vieną kartą per metus. 

Kauno onkologinėmis ligo-
mis sergančių moterų draugi-
jos „EIVENA“ vadovės Dalios 
Barauskienės nuomone, savi-
valdybių sprendimas padėti tik 
III ar IV stadijos vėžiu sergan-
tiems žmonėms nėra teisingas. 
„Jei tau diagnozuota I ar II sta-
dija, nepatenki į sąrašą. Ir I sta-
dijos vėžys gali būti labai agre-
syvus, – sako pati daug metų su 
onkologine diagnoze gyvenan-
ti moteris. – Išmokas gaunan-
čių žmonių nereikėtų skirstyti 
į grupes, tiesiog numatyti, kad 
jos skiriamos onkologiniams li-
goniams.“ 

Pajamos – papildoma kliūtis 
D. Barauskienės nuomone, 

kreipiantis išmokos rimta kliūti-
mi tampa ir pajamų vertinimas. 
„Kai 2008aisiais sužinojau apie 
vienkartinę išmoką ir kreipiausi 
dėl paramos, išgirdau, jog mano 
pajamos per didelės. Daugiau ir 
neprašiau“, – prisimena moteris. 

Skiriant pašalpą pajamų dy-
dis vienam šeimos nariui verti-
namas ir kitose savivaldybėse. 
Jis taip pat svyruoja nuo 128 iki 
700 eurų.

Pasak D. Barauskienės, su 
šia kliūtimi susiduria daug on-
kologinę diagnozę turinčių mo-
terų. „Viena mūsų draugijos na-
rė bandė gauti išmoką – įvertino 
namą, garažą, jos vardu turėtą 
automobilį ir padarė išvadą – 
tu turtinga, nepriklauso, – pa-
sakoja „EIVENOS“ vadovė. – 
Bet juk tas turtas pelno neduo-
da, pinigų negauni, o papildomų 
išlaidų turi – reikia vaistų, tyri-
mų, įvairių paslaugų, kurių ne-
gali nusipirkti. Turi kažką par-
duoti, kažko atsisakyti.“ 

D. Barauskienės nuomone, 
parama onkologiniams ligo-
niams turėtų būti tikslinė, ne-

apsiribojanti vien pinigais, pa-
siūlanti ir nemokamų paslaugų, 
kitokios pagalbos. 

Reikia rinkti čekiukus
Šiaulių miesto moterų krū-

ties patologijos asociacijos 
„SALVIA“ vadovė Nijolė Proč-
kienė atkreipia dėmesį ir dar į 
vieną reikalavimą – kad gautum 
išmoką, turi įrodyti patyręs su 
liga susijusių išlaidų, rinkti jas 
patvirtinančius dokumentus. 
Norėsi kompensacijos už pirktus 
vaistus – turėsi pridėti receptą 
ir kasos čekį, vykai į konsulta-
ciją ir patyrei transporto išlai-
dų – pateik gydytojo siuntimą 
ir bilietus. „Viena mūsų asocia
cijos narė pusę metų sąžiningai 
rinko tuos čekiukus, bet juos 
pateikusi savivaldybei išgirdo, 
kad neatitinka reikalavimų – 
esą per daug gauna“, – pasakoja 
N. Pročkienė ir priduria nesuvo-
kianti, kaip galima taip tyčiotis 
iš žmogaus. – Juk tada, kai mo-
teris kreipėsi dėl šios išmokos, 
specialistai matė, kokios jos pa-
jamos, tad jeigu jos per didelės, 
kam reikėjo liepti rinkti išlaidas 
pagrindžiančius popieriukus.“ 

N. Pročkienė prisimena, jog 
prieš keletą metų susirgusiems 
onkologine liga Šiauliuose bu-
vo galima gauti vienkartinę iš-
moką ir panaudoti ją savo nuo-
žiūra. Jos nuomone, taip reikėtų 
daryti ir ateityje. „Žmogus pa-
sijustų apsaugotas – nors kartą 
per metus parodytas dėmesys 
labai svarbus ne vien finansiš-
kai, bet ir psichologiškai“, – įsi-
tikinusi ji. 

Skirtingos išmokos toje 
pačioje savivaldybėje
Nevienodos ne tik skirtin-

gų savivaldybių onkologiniams 
pacientams skiriamos išmokos. 
Kaune gyvenančios moterys ti-
kina, kad jų gaunamų vienkar-
tinių pašalpų dydžiai priklau-

so nuo to, kokioje seniūnijoje 
gyvena. Šilainiuose gyvenanti 
Valerija pasakoja apie tai, kad 
galima gauti pašalpą, nugirdusi 
netikėtai, tad kreipėsi į savo se-
niūniją. „Reikėjo iš gydytojo at-
nešti pažymą su ligos kodu, se-
niūnijoje užpildė reikiamus do-
kumentus ir gavau 60 eurų. Jau 
keturis kartus kreipiausi – kar-
tą per metus gaunu tokio paties 
dydžio vienkartinę pašalpą“, – 
pasakoja ji. 

O štai Gričiupio seniūnijoje 
gyvenančios Jolantos gaunama 
vienkartinė išmoka tesiekia vos 
30 eurų. „Tik prieš porą metų 
sužinojau apie tokią galimybę, 
nors ne kartą lankiausi seniū-
nijoje, prašiau paramos, sakiau, 
kad viena auginu dukrą, turiu 
paskolą, bet man buvo atsaky-
ta“, – pasakoja moteris. Nuste-
bino ir pagaliau vis dėlto skirta 
pašalpos suma – buvo girdėjusi, 
kad kitose seniūnijose gyvenan-
čios moterys gauna bent dukart 
daugiau. Tačiau, pasak Jolantos, 
jai buvo paaiškinta esą Gričiu-
pio seniūnijoje daug gyvento-
jų, daug besikreipiančių. Be to, 
moteris kreipėsi metų pabaigo-
je, kai išmokoms skirtos lėšos 
buvo besibaigiančios. Tą pačią 
sumą Jolanta gavo ir kitais me-
tais – ir vėl buvo metų pabaiga, 
lėšų ir vėl trūko. 

Atsiranda naujų poreikių
Jolanta atvira: vėžys sukėlė 

ir visą puokštę kitų ligų: „Da-
bar turiu papildomas 7 diagno-
zes, kurių iki onkologijos nebu-
vo. Joms gydyti taip pat reikia ir 
vaistų, ir procedūrų.“ 

Moters nuomone, išmokų 
dydis neturėtų priklausyti nuo 
to, kokiame mieste ar seniūni-
joje gyveni, kokias pajamas gau-
ni. „Jeigu tokiems ligoniams 
skiriama pašalpa, ji turėtų bū-
ti vienoda. Gydymas ir pasek
mės vienodos, lydinčios ligos 
reikalauja dar daugiau išlaidų 
nei pats gydymas, – svarsto Jo-
lanta. – Kartą per metus atlie-
kamas nemokamas kraujo tyri-
mas, bet jeigu jis atliktas vasarį, 
o liepą pasijutau blogai ir noriu jį 
pakartoti, turiu mokėti, nes ne-
mokamą jau išnaudojau. Ir ma-
sažų, limfodrenažų reikia dau-
giau nei vieno kurso.“

Jolantos nuomone, vienkar-
tinės išmokos galėtų būti nuo 
200 iki 500 eurų: „Tada nerei-
kėtų galvoti: nevalgysiu, nes rei-
kia nusipirkti kokybiškų vaistų. 
Turi būti apskaičiuota, kokie at-
siranda poreikiai susirgus onko-
logine liga. Norėtųsi sekti svei-
katos būk lę – pasidaryti daugiau 
kokybiškų tyrimų, bet nėra pi-
nigų – nedarai.“ Tai, pasak mo-
ters, ne kokios nors nepagrįstos 

užgaidos, o gyvybiškai svarbūs 
dalykai. „Labai daug išė jusių 
moterų – jeigu būtų gavusios 
reikiamą paramą, netaupiusios, 
anksčiau pasidariusios tyrimus, 
būtų gyvos ir šiandien, – nea-
bejoja Jolanta ir dalijasi dar vie-
nu pastebėjimu: – Daugelis mo-
terų nustoja bendrauti, jų negali 
prakalbinti, užsisklendžia ir nu-
miršta. Pinigų reikia ir pas gerą 
psichologą nueiti.“

Reikia suvienodinti paramą 
Seimo nario J. Džiugelio 

nuomone, POLA atliktas tyri-
mas atskleidė, kad gyvename 60 
greičių Lietuvoje, todėl būtina 
suvienodinti onkolologinėmis 
ligomis sergantiems žmonėms 
skiriamą paramą. Jis kreipėsi į 
Lietuvos savivaldybių asociaci-
ją, visų savivaldybių merus bei 
administracijos vadovus, ragin-
damas nustatyti ir aprašyti vie-
nodas sąlygas, kurioms esant 
onkologinis pacientas galėtų 
pretenduoti į išmoką; nustatyti 
vienodą sumos rėžį, suteikti di-
desnes vienkartines išmokas pa-
cientams, kurie serga ypač sudė-
tinga onkologine liga ar jos for-
ma, kai reikalingas inovatyvus 
gydymas. Seimo narys taip pat 
rekomenduoja onkologiniams 
pacien tams suteikti ne tik vien-
kartines, bet ir periodines išmo-
kas, kai reikia apdrausti sveika-
tos draudimu nedraustus asme-
nis arba apmokėti sveikatos prie-
žiūros paslaugas neturintiems 
jokių pajamų. „Reikia nustatyti 
minimalius išmokų rėžius, ypač 
tose savivaldybėse, kuriose šiuo 
metu išmokų dydžiai nuo kitų 
savivaldybių skiriasi dešimtis 
kartų“, – sakė politikas. Pasak 
J. Džiugelio, pasirengti šioms 
permainoms reikia laiko, tačiau 
jeigu po metų pokyčių nebus, 
problemai spręsti politikas žada 
pasitelkti įstatymus. 

Aldona MILIEŠKIENĖ

Liga ta pati, o parama skiriasi keliasdešimt kartų
(atkelta iš 1 psl.)

Pristatyta nauja negalios strategija: kas 
laukia europiečių artimiausius 10 metų

Dalia Barauskienė.

(atkelta iš 1 psl.)

Europos lygybės komisarė Helena Dalli įsitikinusi: žmonėms su negalia turi 
būti užtikrinama teisė gyventi taip, kaip jie nori. 

aplinkoje gaudamas asmeninę 
pagalbą ir kokybiškas socialines 
paslaugas. Deja, dar dažnai žmo-
nės yra atskirti nuo bendruome-
nės dėl ribotos paramos ir dėl 
nepakankamo aprūpinimo būs-
tu bei techninės pagalbos prie-
monėmis. Valstybės narės ragi-
namos sparčiau pereiti nuo insti-
tucinės globos prie paramos tei-
kimo bendruomenėje paslaugų. 

Pasak H. Dalli, darbas – ge-
riausias būdas užtikrinti žmo-
gaus savarankiškumą ir įtrauk-
tį. Deja, asmenų, turinčių nega-
lią, užimtumo lygis yra kur kas 
mažesnis nei neturinčių nega-
lios. Ir artimiausią dešimtmetį 
bus skatinamos inciatyvos, ku-
riomis siekiama užtikrinti už-
imtumą atviroje darbo rinkoje, 
kurti orias ir tvarias darbo vie-
tas. Kitais metais bus parengtas 
dokumentų rinkinys, reglamen-
tuojantis, kaip gerinti darbo rin-
ką negalią turintiems žmonėms, 
įtraukiant ir turinčius psichoso-
cialinę negalią. 

Strategijoje pabrėžiama, jog 
labai svarbu užtikrinti, kad ne-
galią turintys žmonės gautų 

tinkamų darbo rinkai įgūdžių 
ir kvalifikacijų. „Turi būti už-
tikrintos lygios galimybės gau-
ti išsilavinimą ir į darbo rin-
ką orientuotą mokymą,“  sa-
ko H. Dalli. Europos Komisija 
rems iniciatyvas, skatinančias 
įtraukųjį mokymą, kad negalią 
turintys vaikai turėtų visas gali-

mybes mokytis ir siekti išsilavi-
nimo. Daug dėmesio bus skirta 
ir mokytojų rengimui. 

H. Dalli teigimu, dar daug 
reikia nuveikti ir kalbant apie 
žmonių su negalia sveikatą, ne-
apeinant ir seksualinės bei re-
produkcinės sveikatos paslaugų. 
Labai svarbu atkreipti dėmesį į 

Covid19 pandemijos poveikį 
žmonių su negalia, ypač gyve-
nančių uždarose globos institu-
cijose, psichinei sveikatai. 

Svarbu užtikrinti 
įgyvendinimą 

Portugalijos Darbo, solida-
rumo ir socialinės apsaugos mi-
nistrė Ana Mendes Godinho 
pabrėžė, kad atėjo laikas pereiti 
nuo žodžių prie darbų ir įgyven-
dinti priimtus dokumentus. Jos 
teigimu, Portugalijai pirminin-
kaujant ES bus daroma viskas, 
kad visi piliečiai galėtų gauti iš-
silavinimą ir įsidarbintų. 

Europos Parlamento narė 
Katrina Langensiepen nerimau-
ja, kad negalią turintys žmonės 
dar labai dažnai mokosi ir dir-
ba uždarose bendruomenėse, 
kur yra labai saugomi, globoja-
mi. Ji sako besitikinti, jog bus 
imtasi žingsnių, kad žmonės 
su negalia dirbtų įprastą darbą, 
gautų vienodą su visais atlygi-

nimą. Pasak K. Langensiepen, 
žmonės su negalia dažnai nėra 
įtraukiami į sprendimų priėmi-
mą, jų nuomonės nėra klausia-
ma kad ir sprendžiant paprastus 
bendruomenės klausimus. Dėl 
to daugelyje šalių negalią tu-
rintys žmonės nedalyvauja vi-
suomenės gyvenime, nesijaučia 
svarbūs, mieliau pasilieka savo 
namuose ar uždarose bendruo-
menėse. „XXI a. visuomenė tu-
ri būti įtrauki“,  teigia pati re-
gimą negalią turinti europarla-
mentarė. 

„Strategija daug žadanti, bet 
ji turi būti palydėta ir teisės ak-
tais“,  įsitikinęs Europos ne-
galios forumo prezidentas Janis 
Vardakastanis. Jo teigimu, no-
rint tinkamai įgyvendinti stra-
tegiją, reikia daugiau rimtes-
nių diskusijų. Jei nebus stebė-
senos, strategijoje iškelti ambi-
cingi tikslai taip ir liks tik ge-
rais norais. 

Emilija STONKUTĖ 

Nijolė Pročkienė.
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„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt

Gyvenimas ir išgyvenimas 
pirmo karantino sąlygo-

mis mūsų gyvenimui suteikė 
naujų spalvų. Juolab kad po 
ilgos, bet gana šiltos žiemos, 
su gyvybe alsuojančiu pava-
sariu sutapusi jo pradžia (ko-
vo 16 d.) buvo pilna vilties. 
Tie trys karantino mėnesiai 
bundančioje gamtoje nepasi-
rodė labai sunkūs. 

Tiesa, buvome griežtais 
apribojimais atskirti nuo to-
liau gyvenančių tėvų, vaikų 
bei artimųjų. Pirmą kartą gy-
venime vieniši sėdėjome už 
gražiausios pavasario šven-
tės – Velykų stalo. Didžio-
ji dauguma tikrai išgyveno-
me vienatvės jausmą. Tad jau 
pirmo karantino žirklės negai-
lestingai pradėjo karpyti mūsų 
giminystės ryšius. Pasijutome 
niekam nereikalingi. Neįtiki-
namai skambėjo aiškinimai, 
kad visa tai daroma vardan 
mūsų saugumo. Dar karanti-
no pradžioje dauguma negalią 
turinčių žmonių tvirtino, kad 
dėl nepritaikyto būsto kasdien 
patiria fizinę izoliaciją, tad gy-
venimo kokybė nepakito. 

Bet taip atrodė tik iš pirmo 
žvilgsnio: karantinas atitolino 
mus nuo šeimos, draugų, kai-
mynų. Kažkas yra taikliai pa-
sakęs, kad draugai kaip gėlės, 
reikalauja būti palaistyti mūsų 
dėmesio vandeniu. Be dėme-
singumo vienas kitam, ben-
drai išgyventų situacijų, emo-
cinis ryšys paranda abipusį 
džiaugsmą. Ar nepastebėjote, 
kad net susitikę po karantino 
jau neturime apie ką kalbėtis, 
o vien pasakojimai apie save 
ir savo dieną nėra kokybiška 
bendravimo forma?

Tiesa, viskas greitai užsi-
miršo Vyriausybei paskelbus 
izoliacijos pabaigą. Likimas 
mums padovanojo kaitrią va-
sarą ir ilgą šiltą rudenį. Galėjo-
me atnaujinti savo socialinius 
ryšius, sustiprinti fizinį bei 
emocinį imunitetą. Veido kau-
kė, pirštinės ir po vizito dezin-
fekuotos durų rankenos atrodė 
patikima apsauga. Net neįtarė-
me, kad karantinas vėl pasi-
kartos, o jį išgyvenus ateis ki-
tas, o gal ir dar kitas. Atsirado 
prognozuojančių, kad ši kova 
tęsis net iki 2028 metų. Antro-
ji, vis dar besitęsianti izoliacija 
atėmė iš mūsų abi gražiausias 
šeimos šventes – Kalėdas bei 
Velykas, ir jau darosi sunkiai 
pakeliama našta. Dažnas išgy-

vename ne tik fizinę, emocinę, 
bet ir socialinių santykių krizę. 
Jau nuostabą kelia anksčiau su-
kurti filmai, kuriuose žmonės 
apsikabina vieni su kitais, svei-
kinasi paspausdami vienas kitam 
ranką, sėdi prie stalo vienas ša-
lia kito. Suprantame, kad arti-
miausią dešimtmetį greičiausiai 
jau gyvensime visai pagal kitus 
bendravimo standartus. 

Žinoma, jei kasdien seksime 
per televiziją bei radiją baugi-
nančią informaciją ir derinsimės 
prie siūlomų standartų, užmir-
šę, kad patys esame atsakingi už 
savo gyvenimo kokybę, pozity-
vaus scenarijaus nebus. Tad ne-
gaiškime laiko. Laikas ir erdvė, 
kurioje atsidūrėme antrojo ka-
rantino laikotarpiu, gali suteikti 
ir daug malonių akimirkų. Pa-
bandykime suteikti kiekvienai 
akimirkai spalvą, kvapą ir skonį. 
Dažnai girdime frazę: „Gyvenk 
čia ir dabar“. Tai nereiškia, kad 
reikia viską mesti ir gyventi vien 
tik savo malonumui. Akimirką 
galime užpildyti malda, daina, 
knygos skaitymu, sportu, malo-
niu pokalbiu telefonu, mezgimu, 
karpinių bei paveikslų kūrimu. 
Tiesa, mūsų maištaujanti pasą-
monė ir protas pasižymi tingu-
mu, tad dažnai tenka juos per-
gudrauti pasitelkiant širdies bal-
są. Širdyje gyvena meilė. Meilė 
sau ir aplinkiniams. Kadangi da-
bar esame vieniši, turime progą, 
galbūt pirmą ir vienintelę gyve-
nime, pamilti save. Pamilti sa-
vo liūdesį, savo netobulą kūną, 
įvertinti gyvenimo pamokas ir 
pasididžiuoti savimi, kad nepa-
lūžome. Didžią dalį savo gyve-
nimo tarnavome kitiems, o da-
bar galime tarnauti sau. 

Bendraudama su neįgaliai-
siais visuomet džiaugiuosi iš-
girdusi apie naujas jų veiklas, 
naujus iššūkius ar užmirštų ge-
bėjimų atgaivinimą. Nepuoselė-
kime jokių iliuzijų apie pagalbą 
iš šalies. Per televiziją kasdien 
girdime frazes, kad niekas nėra 
paliktas vienas, kad kiekviena 
bėda turi savo ausį. Deja, esa-
me reikalingi tik savo draugams 
bei artimiesiems, o praradę ry-
šį su jais, liekame vieni. Esame 
patys atsakingi už savo gyve-
nimo kokybę, tad vedami blai-
vaus proto ir mylinčios širdies 
privalome surasti jėgų kantriai 
keliauti per šias sunkias, sudė-
tingas, bet prasmingas mūsų gy-
venimo akimirkas. Palinkėkime 
vieni kitiems sėkmės...

Angelė RUDŽIANSKAITĖ 

Kaip 
nepalūžti?

Medicinos psichologės Jolantos Žilinskienės komentaras 

„Aš ilgai jaučiausi kalta, 
kad tapau neįgali“

ma jai samdė brangiausius kore-
petitorius ir tikėjosi, kad Alma 
taps teisininke, o ir pati mergi-
na to norėjo... 

Išsėtinės sklerozės diagnozė 
reiškė, kad ateityje Alma sės į 
neįgaliojo vežimėlį. Vien mintis 
apie tai buvo smūgis ne tik jai, 
bet ir mamai. Netikėtai ji pasa-
kė: „Niekam nepasakosim, kuo 
tu sergi. Mokykloje pasakysi, 
kad pervargai.“ Liga iš tiesų reiš-
kėsi dideliu nuovargiu, nerimu, 
nemiga. Almai svaigdavo galva, 
bet ji vis dar galėjo vaikščioti. 
Kad dukra serga išsėtine skle-
roze, mama nepasakė net dviem 
savo seserims, nepranešė ir Al-
mos tėvui, kuris dirbo užsieny-
je. Mergaitė vėl pradėjo lankyti 
mokyklą, kartu su mama daly-
vaudavo giminių šventėse. 

O liga nesnaudė. Kartą per 
tetos jubiliejų Almai apsvaigo 
galva, iš rankų iškrito puode-
lis su kava. „Man pradėjo tirp-
ti veidas, nieko aplinkui nema-
čiau. Mama giminėms nepaaiš-
kino, kad mano negalavimą su-
kėlė liga, tik greitai išsivežė ma-
ne namo, – prisimena ji. – Te-
tos vis dar nieko nežinojo, o iš 
pusseserės išgirdau, kad giminės 
spėlioja, ar aš ne nėščia.“ 

Apie Almos ligą mama vie-
šai prakalbo tik tada, kai dukra 
antrą kartą pateko į ligoninę. 
„Mamos baimė man įvarė daug 
kompleksų. Jaučiausi kalta, kad 
nebesu tobula, kad ją apvyliau. 
Mama mane labai myli, tačiau 
gal vis dėlto ne mane, o savo su-
sikurtą sėkmės lydimą dukrą? – 
svarsto Alma. – Aš ilgai jaučiau-
si kalta, kad tapau neįgali, o juk 
esu toks pat žmogus, kaip ir visi. 
Nesu girdėjusi, kad kas nors bū-
tų išgijęs nuo išsėtinės sklerozės, 
bet gyventi noriu kaip visi kiti.“

Eglė KULVIETIENĖ
Asmeninio archyvo nuotr.

Dviese jaučiamės  
stipresni

Rūta Vaitekutė išsėtine skle-
roze serga jau 17 metų. Išgir-
dusi diagnozę Rūta troško, kad 
gydytojai būtų apsirikę, kad pa-
sakytų, jog liga išgydoma. Ta-
čiau paguodos žodžių neišgir-
do, privalėjo suvokti, kad turės 
išmokti gyventi su šia liga ir ji 
progresuos. Rūta pasakoja, kad 
tuomet ji dar vaikščiojo, tačiau 
tempą teko sulėtinti, reikėjo lai-
kytis dienos režimo. Ji prisime-
na, kad verkdavo ir klausdavo 
pati savęs: „Kodėl neganda ma-
ne pasirinko?“ 

Konferencijoje, kurioje buvo 
kalbama apie išsėtinę sklerozę, 
ji susipažino su Vytu. Vaikinas 
taip pat sirgo šia liga. Atšventė 
vestuves. Rūta tebedirbo paš-
te – sėdėdavo prie kompiute-
rio ir registruodavo laiškus. Vis 
dėlto darbdaviai moterį atleido, 
nes Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybos išduotoje 
pažymoje buvo parašyta, kad 
dėl ligos ji yra nedarbinga, nors 
ta pati tarnyba išdavė ir pažy-
mą, kad sveikatos netrikdančio-
mis sąlygomis Rūta gali dirbti. 
„Mane atleido net nepaklausę, 
kaip jaučiuosi, ar pajėgiu dirb-
ti“, – prisimena moteris. Vyras 
Rūtą paragino kreiptis į Darbo 
ginčų komisiją, deja, pagalbos iš 
jos nesulaukė. 

„Tai buvo prieš 10 metų. Vi-
liuosi, kad ši komisija dabar jau 
dirba kitaip ir mato ne tik žmo-
gaus negalią, bet ir patį žmo-
gų“, – sako Rūta ir pasakoja, 
kad atleista iš darbo susirgo de-
presija. Sunku buvo pusę metų. 
„Man labai padėjo Vytas, nuo-
širdus jo palaikymas. Kai pradė-
jome lankyti Vilniaus neįgaliųjų 
dienos centrą, mūsų gyvenimas 
pasikeitė“, – pasakoja Rūta. Ne-
bereikėjo sėdėti tarp keturių sie-
nų, susirado naujų bičiulių. Su 
senais draugais ryšiai buvo pra-
dėję trūkinėti, nelengva buvo ir 
su pačiais artimiausiais. 

„Suprantu, kad žmonės daž-
nai nežino, kaip bendrauti su 
negalios ištiktu senu bičiuliu, 
artimuoju. Vieni būna įsitiki-
nę, kad reikia labai globoti, ki-
ti teisinasi nežinantys, ką pasa-
kyti, todėl vengia bendrauti“, – 
pasakoja Rūta. Jai labai norėtų-
si, kad visi su ja bendrautų taip, 
kaip anksčiau. „Kai mus vis tik 
pakviečia į šventes, nesijuntame 
esantys visų svečių ar namiš-
kių dalimi. Visi šnekasi apie sa-
vo darbus, kitus reikalus, o mes 
tarsi esame ir tarsi mūsų iš viso 
nėra“, – apgailestauja ji. 

Bet jiedu turi įdomios veik
los. Rūta ir jos vyras aktyviai 
dalyvauja Neįgaliųjų dienos 
centro veikloje, ne kartą kvie-
tė artimuosius pažiūrėti Gyvo-
jo skaitymo teatro grupės pasi-
rodymų. Šioje grupėje dalyvauja 

ir Rūta, ir jos vyras. Tačiau arti-
mieji teisinosi, kad neturi laiko. 
„Jiems ir į galvą neateina, kiek 
daug mums reikštų jų palaiky-
mas“, – nusivylimo neslepia Rū-
ta. „Aš noriu, kad mano kuklius 
pasiekimus vertintų taip pat, 
kaip vertina visų kitų – dirban-
čiųjų, besimokančiųjų. Manau, 
kad to mes nusipelnėme, nes ne-
pasidavėme ligai ir darome, ką 
galime“, – svarsto moteris. 

Rūta sako, kad iš tiesų nie-
kas jos niekada neskriaudė, ne-
įžeidinėjo, tačiau jaustis išskir-
tam iš kitų, netobulam, neati-
tinkančiam sėkmės visuome-
nės standartų, yra labai sunku.

Mama vertė slėpti ligą
Alma (pavardė redakcijai 

žinoma): „Kai sužinojau savo 
diag nozę, verkėme abi su ma-
ma. Ji augino mane viena, dir-
bo dviejuose, kartais ir trijuose 
darbuose, kad tik man nieko ne-
trūktų, į mane sudėjo visas sa-
vo viltis, visus lūkesčius.“ Ma-

Išsėtinė sklerozė moteris pri-
vertė sėsti į neįgaliojo vežimė-
lį. Abi pašnekovės nepyksta 
ant likimo, vis dėlto norėtų 
kitokio artimųjų ir aplinkinių 
požiūrio į jų negalią. Supra-
timo, kuris leistų joms jaus-
tis oriai.

Rūta Vaitekutė.

Ačiū moterims už nuoširdų atvi-
rumą, leidžiantį dar kartą įsitikinti, 
kokia didžiulė jėga yra žmogaus no-
ras gyventi savarankiškai ir jo vidinis 
asmeninis santykis su liga. Šis noras 
padeda įveikti fizinius sunkumus ir 
ribotumus, nulemtus ligos. Dažniau 
šią vidinę jėgą apriboja ne fiziniai 
sunkumai, bet aplinkinių reakcijos: 
elgesys, pastabos. Žiaurus ir negai-
lestingas sovietinis požiūris į negalią 
turinčius žmones dar ir dabar, po 30 
nepriklausomybės ir laisvės metų, 
skaldo visuomenę į dvi  – „sveikų-
jų“ ir „neįgaliųjų“  – stovyklas. Šis 
skilimas vyksta dėl įvairių priežas-
čių: mes turime klaidingus, žmogų 
ribojančius įsitikinimus apie ligas, 
ko gali ir negali sergantis žmogus, 
ką galime arba negalime kalbėti 
apie susirgimus ir jų sukeliamus 

sunkumus su pačiu žmogumi. Mes 
nemokame būti su ligos paliestais 
žmonėmis. Mes dažniau impulsyviai 
ir nesąmoningai išstumiame iš savo 
realybės lauko ligas ir bet kokias jų 
pasekmių apraiškas kasdienybėje, 
nei bandome suprasti, pajausti kaip 
žmogui būnasi su ta liga ir kaip jam 
padėti įsilieti į bendruomenę ir tapti 
neatsiejama jos dalimi. Taip panei-
giame dalį gyvenimo realybės: sirgti 
normalu, liga neaplenkia ir jaunų 
žmonių. Neatrandame ir nesupran-
tame, kad su liga galima išmokti 
gyventi. Ir šiame mokymosi procese 
dalyvauja tiek ligos paliestas žmo-
gus, tiek jo šeima, tiek bendruome-
nė. Kuomet bendruomenės nariai 
realistiškai žiūri į susirgimą ir jo pa-
liestą žmogų, tada gatvėje sutiktas 
žmogus, judantis neįgaliojo vežimė-
liu, yra savaime suprantamas daly-
kas ir nekelia nuostabos. O pama-
čius su ramentais judančią mamą su 
mažamečiais vaikais einančią iš pre-
kybos centro, nepuolama aikčioti iš 
nuostabos arba už ją nešti pirkinių 
krepšių. Tiesiog ramiai pasiteirauja-
ma, ar nereikia pagalbos. 

Ne pati liga, negalia, o bendruo-
menė gali atimti arba suteikti galią 
būti savarankišku.

Jolanta Žilinskienė.
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ti saviadvokacijai – šiuo atveju 
asmuo, turintis negalią, kalba 
savo vardu ir pats sau atstovauja.

Jeigu iniciatyvos užkirsti ke-
lią įvairiems nesąžiningiems gy-
dymo, smurtiniams, įžeidinėji-
mo ir pan. atvejams ir juos spręs-
ti imasi profesionalus advokatas, 
giminaitis, draugas ar savano-
ris, – tai individuali advokacija. 

Esama ir grupinės advoka-
cijos – ji apima grupės žmonių, 
turinčių negalią (pavyzdžiui, 
gyvenančių savarankiško gy-
venimo namuose), teisių ir in-
teresų atstovavimą bei gynimą. 

Daugeliui žinoma teisinė 
advokacija, kai konsultacijas 
žmogaus teisių, diskriminacijos 
klausimais teikia ir pokyčių tei-
singumo sistemoje, užtikrinant 
žmonių, turinčių negalią, teises, 
siekia profesionalūs teisininkai. 

Gali būti ir pilietinė advoka-
cija, kai bendruomenės savano-
riai imasi ginti žmonių, turinčių 
negalią, teises ar interesus, ir sis-
teminė advokacija, apimanti il-
galaikį darbą siekiant socialinių, 
taip pat ir įstatymų, politikos, eg-
zistuojančios praktikos pokyčių.

Kokius „namų darbus“ rei-
kia atlikti, kad advokacija bū-
tų sėkminga? 

Būtina žinoti konkrečius at-
sakymus į tokius klausimus: ko-
kia yra dabartinė situaciją, kurią 
norima keisti? Ar turite pakan-
kamai patikimų duomenų (įro-
dymų) apie dabartinę situaciją, 
ar jie yra pakankami ir objekty-
vūs, kad galėtumėte konstatuoti 
apibrėžtą problemą?

Imantis advokacijos, rei-
kia žinoti aiškų tikslą – kokio 
konk rečiai pokyčio siekiama ir 
koks turėtų būti galutinis rezul-
tatas įgyvendinus visus planuo-
jamus advokacijos veiksmus. 
Tik tiksliai įsivardijus, kokią 
problemą siekiama spręsti, aiš-
kiai žinant, kokios yra proble-
mos priežastys, kokią situaciją 
norima keisti, kokių konkrečių 
rezultatų norima pasiekti, gali-
ma rinktis geriausiai tam tin-
kančias advokacijos priemones 
ir metodus.

Atsižvelgiant į esamą situa-
ciją, mokslinių tyrimų duome-
nis ir į tai, kad negalios advoka-
cijos esmė – saugoti, ginti žmo-
nių, turinčių negalią, teises, in-
teresus, noriu pabrėžti, kad ne-
galios advokacija – neatidėlioti-
nas nūdienos poreikis ir būtiny-
bė mūsų šalyje.

Kalbėjosi Aldona DELTUVAITĖ

Elanas nusifilmavo „Netflix“ seriale 
apie karą. 

Negalios advokacija – 
neatidėliotinas nūdienos poreikis 

Vis dažniau įvairiuose dokumentuose, projektuose, pranešimuose 
žmonių, turinčių negalią, teisių atstovavimas, jų gynimas įvar-
dijamas advokacijos terminu. Ką jis apima, kas gali šia veikla 
užsiimti ir nuo ko priklauso advokacijos sėkmė? – apie tai kal-
bamės su Klaipėdos neįgaliųjų reikalų tarybos pirmininke, Klai-
pėdos universiteto doc. dr. Jūrate RUŠKE. 

Akimirka viską pakeitė
„Viskas prasidėjo ir tuo pačiu 

dalis gyvenimo pasibaigė šiek 
tiek daugiau negu prieš 3 metus. 
47 metų vyras, kurio gyveni-
mas vyksta tvarkingai: sėkmin-
ga karjera, namai, užauginti vai-
kai, žmona, sėdo ant motociklo, 
išvažiavo, sprogo padanga ir jis 
tapo neįgalus“, – pokalbį apie 
save pradeda E. Nemodrukas. 
Sprogus motociklo padangai, 
jis vertėsi per vairą, atsitrenkė 
į atitvaro stulpelį, kuris nukir-
to ranką ties pažastim, sužalojo 
koją. Tai – tik dalis sužeidimų, 
kuriuos tuo metu patyrė Elanas.

„Visa laimė, kad šalia važia-
vo mano draugas anesteziologas, 
iš paskos – kitas daktaras. Mane 
surinko iš gabaliukų. Praradau 
apie 4 litrus kraujo“, – prisime-
na Elanas. Jis pasakoja, kad kar-
tu važiavęs bičiulis su nukirs-
ta ranka puolė į netoliese esan-
čią kavinę prašyti ledo. „Mano 
ranka į Lazdynų ligoninę pate-
ko pirmesnė“, – juokauja vyras.

Tačiau tuo metu situacija ne-
atrodė juokinga. Gyvybė buvo 
pakibusi ant plauko. Operaci-
ja truko nuo 7 valandos vakaro 
iki 9 ryto – prisiuvo ranką, su-
tvarkė koją ir kitas žaizdas. Po 
to Elanas 1,5 mėnesio pralei-
do komoje. Atsigavus laukė dar 
viena „staigmena“: po 5 dienų 
sustojo širdis – sepsis. Prisiūtą 
ranką teko amputuoti. 

Elanas džiaugiasi, kad pa-
vyko išsaugoti koją – ją taip pat 
daug kartų svarstė nupjauti. 

Reikėjo daug valios 
Elanas ligoninėse praleido 9 

mėnesius. Vėliau, po reabilitaci-
jos, teko vėl čia grįžti, nes var-
gino uždegimai. „Po ligoninės 
atsidūriau Abromiškių reabilita-
cijos ligoninėje, kur niekas ne-
suprato, kaip padėti žmogui gy-
venti su viena ranka, kaip pradė-
ti vaikščioti. Kaip man atsipjauti 
duonos, kaip pasigaminti valgy-
ti, prisukti varžtą, nusiprausti? 
Visko teko mokytis pačiam“, – 
prisimena vyras. 

Elanas pasakoja, jog jam pa-
sisekė, kad vėliau pateko į Pa-
langos reabilitacijos ligoninę. 
Ten sutiko kineziterapeutę Astą, 
kuri užsispyrė jam padėti vaikš-
čioti. „Per kraują, per prakaitą 
pavyko pasiekti, kad namo su-
grįžau jau be lazdelės“, – pasa-
koja vyras. 

„Man buvo labai baisu grįž-
ti: kaip aš, fainas, galingas, iš-
kalbus vyras tapau niekuo. Su 
tuo reikėjo išmokti gyventi. 
48,5 metų pasijutau išmestas iš 
gyvenimo“, – dalijasi mintimis 
Elanas. Žmona, 1,5 metų kant
riai kasdien slaugiusi vyrą, iš-
ėjo. „Šis įvykis man buvo dar 
skaudesnis, negu trauma. Tie-
siog žmogus pavargo“, – nieko 
nekaltina vyras. 

Teko išmokti tvarkytis sava-
rankiškai: „Aš visą gyvenimą 
dirbau servisuose. Visada saky-
davau: kol turi rankas ir kojas, 
iš bado nemirsi. Čia man buvo 
kaip Dievo pirštas: „Na ką, Ela-
nai, dabar viską tą patį padarysi, 
tik su viena rankyte ir su trum-
pesne kojyte.“ 

„Kas rytą kėliausi 5 valandą, 
apsitvarkęs sėsdavau į autobu-
są ir važiuodavau į sporto salę. 
Grįžęs pavalgydavau ir vėl tą pa-
tį dariau. Tol, kol atsistojau. Tai 
buvo labai sunkus laikas – daug 
skausmo, daug prakaito“, – pri-
simena vyras. 

Dabar Elanas džiaugiasi, kad 
su viena ranka, viena koja ir žolę 
gali nupjauti, ir maistą gaminti.

Sėdo į mokyklos suolą
Pradėjęs ieškoti daugiau in-

formacijos apie savo negalią Ela-
nas susirado Lietuvos neįgalių-
jų draugiją. Projektų koordina-
torės Saulės Vėjelienės paska-
tintas vasarą nuvažiavo į Mon-
ciškes. „Mačiau jaunų žmonių, 
kurie bando tik išgyventi, o ne 
gyventi. Žmonės galvoja, kad 
jie yra neįgalūs ir jiems kažkas 
kažką turi duoti. Ne. Turi liki-
mą imti į savo rankas“, – įsiti-
kinęs Elanas. 

S. Vėjelienė pasiūlė moky-
tis – įsitraukti LND įgyvendina-
mą projektą NR. 08.3.1ESFA
K413010041 „Karjeros gali-
mybių plėtra neįgaliesiems“, ku-
rį finansuoja ESFA. Elanas su-
sidomėjo, tačiau paaiškėjo, kad 
į kursus priimami tik daugiau 
nei 25 proc. darbingumo tu-
rintys žmonės, o jam tuo me-
tu buvo nustatyta vos 15 proc. 

Pradėjo gyvenimą iš naujo 
Elenas Nemodrukas šiuo metu vadovauja automobilių servisui. 
Prieš gerus 3 metus atrodė, kad vyro gyvenimas suskilo į šipu-
lius. Vis dėlto jis rado jėgų stotis ant kojų, prisitaikė gyventi su 
pasikeitusiu kūnu, ėmė mokytis, sėkmingai įsidarbino ir pradė-
jo viską iš naujo. Elanas įsitikinęs – kaip gyvenime seksis, pri-
klauso tik nuo tavęs paties. 

„Turėjau eiti į komisiją, įrody-
ti, kad galiu dirbti, kad galiu su 
viena ranka praustis, susitvar-
kyti. Aš nenoriu gyventi iš neį-
galumo pinigų. Aš noriu moky-
tis, dirbti, užsidirbti – taip, kaip 
visi. Ir nesvarbu, kad man sun-
kiau. Dabar turiu 40 proc. dar-
bingumo“, – prisimena Elanas. 

LND jam pasiūlė keletą pro-
fesinio mokymo programų. Ela-
nas pasirinko kompiuterinio 
raštingumo ir anglų kalbos kur-
sus. Tiesa, norėjo mokytis logis-
tikos, bet šie mokymai jau buvo 
prasidėję. Vyras džiaugiasi, kad 
kursai buvo labai naudingi – įsi-
darbinus ypač pravertė darbas 
su Excelio programa. 

Įsidarbino aplenkęs sveikus 
jaunuolius

Vėliau Elanas užsiregistra-

vo Užimtumo tarnyboje – ėmė 
ieškoti darbo. Vis dėlto po ku-
rio laiko suprato, kad iniciaty-
vos turi imtis pats. Išsiuntinė-
jo savo gyvenimo aprašymus ir 
netrukus gavo 2 darbo pasiūly-
mus. Tiesa, jis nerašė, kad tu-
ri negalią: „Jei parašai, kad esi 
neįgalus, tampi neįdomus. Nie-
kas nenori priimti tokio žmo-
gaus – gal susirgsi, būsi nedar-
bingas, o atleisti tavęs negalės.“ 
Pasak Elano, būsimieji darbda-
viai iš pradžių jį pamatę sutri-
ko. Tačiau jis turėjo tam tikrų 
kozirių. Viena iš jų – subsidi-
ja darbo vietai. Taip pat ir 30 
metų patirtį automobilių re-
monto srityje. Na, komunika-
bilumo, energijos ir noro dirbti 
jam irgi netrūksta. „Patikėkite, 
jei aš išmokau su viena ranka 
viską daryti, motyvacijos dar-
bui turiu kur kas daugiau nei 
bet kuris sveikas“, – pasakoja 
Elanas. Jis džiaugiasi, kad šiuo 
metu vadovauja gana didelei 
įmonei, užsiimančiai automo-
bilių remontu. 

Elanas sako sutikęs papasa-
koti savo istoriją ne dėl to, kad 
norėtų pasiguosti ar pasidžiaug-
ti, kaip jam pasisekė. „Kalbu 
dėl to, kad norėčiau motyvuo-
ti žmones, ypač jaunus. Pradėti 
gyvenimą iš naujo turėjau tuo-
met, kai ir sveikiems žmonėms 
sunku susirasti darbą. Viską 
turėjau daryti atkakliai ir iš lė-
to“, – dalijasi patirtimi Elanas. 
Jis įsitikinęs – likimą reikia im-
ti į savo rankas: Aš sakau jums: 
niekas nieko neduos, jei jūs pa-
tys nepasiimsit. Viskas priklau-
so tik nuo mūsų pačių.“ 

Aurelija BABINSKIENĖ

Kas yra advokacija? Ką šis 
terminas apibūdina?

Literatūroje gausu skirtin-
gų advokacijos apibrėžimų. Jų 
esmė – panaši: advokacija (lot. 
„advocare“) reiškia „siekti pa-
laikymo“. Apibendrinant galima 
teigti, kad advokacija – gebėji-
mas daryti įtaką viešosios politi-
kos formavimo ir sprendimų pri-
ėmimo procesams ir kiti veiks-
mai, kuriais siekiama ginti tam 
tikros socialinės grupės teises. 

Ar šiuo terminu įvardija-
ma bendra, visoms gyvenimo 
sritims būdinga veikla? 

Anglakalbėje literatūroje 
advokacija skiriama į daugy-
bę krypčių, pavyzdžiui, socia-
linė advokacija, humanitarinė 
advokacija, politinė advokacija, 
eadvokacija ir kt. Tik viena iš 
jų tiesiogiai susijusi su negalią 
turinčių žmonių teisių atstova-
vimu, tai – negalios advokacija. 
Ji aktuali dėl gausybės žmonių, 
turinčių negalią, diskriminaci-
jos pavyzdžių, įvairių teisių pa-
žeidimų, kuriuos atskleidžia ne 
tik patys asmenys, turintys ne-

galią, praktikai, dirbantys nega-
lios srityje, bet ir mokslinių ty-
rimų duomenys.

Kaip negalios advokacija 
gali padėti žmogui?

Negalios advokacija – tai 
įvairūs veiksmai, kuriais siekia-
ma remti, saugoti ir ginti žmo-
nių, turinčių negalią, teises. 
„Negalios advokatai“ gali atsto-
vauti patys sau, kitam žmogui ar 
grupei negalią turinčių žmonių 
įvairiais lygmenimis.

Negalios advokacijos laukas 
gana platus. Tai ir informacijos 
apie žmonių su negalia teises, 
diskriminaciją ir diskrimina-
cijos atvejų identifikavimą tei-
kimas, ir pagalba jiems kalbant  
ir/ar rašant apie aktualias proble-

mas siekiant, kad problema būtų 
ne tik išgirsta, suprasta, bet ir iš-
spręsta, taip pat pagalba teikiant 
ieškinius, ieškant susitarimo dėl 
procesų ir/ar teisinių veiksmų, 
leidžiančių užtikrinti lygias žmo-
nių, turinčių negalią, teises. 

Negalios advokacijai pri-
skiriamas ir lobizmas, kai sie-
kiama, kad valdžia inicijuotų, 
remtų pokyčius, kuriais būtų 
ginamos, įtvirtinamos žmonių, 
turinčių negalią, teisės, ir kam-
panijos, kuriomis siekiama so-
cialinių pokyčių.

Advokacijai būdingos įvai-
rios išraiškos formos – nuo viešų 
pareiškimų, protesto akcijų, mi-
tingų, iki laiškų rašymo, petici-
jų platinimo, tyrimų publikavi-
mų ir viešinimų, plataus masto 
visuomenės informavimo kam-
panijų ir t.t.

„Negalios advokatu“ ga-
li tapti ir dėl galimos diskri-
minacijos į Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnybą besi-
kreipiantis žmogus, ir nevy-
riausybinė organizacija, inici-
juojanti peticijos pasirašymą? 

Negalios advokacija gali bū-
ti kelių rūšių. Asmeninį kreipi-
mąsi į Lygių galimybių kontro-
lieriaus tarnybą galima priskir-

Jūratė Ruškė.
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Kaip saulė ir UV 
spinduliuotė gali sukelti 

vėžį? 
Pernelyg didelė saulės ar so-

liariumų ultravioletinė (UV) 
spinduliuotė – viena iš pagrin-
dinių odos vėžio išsivystymo 
priežasčių. Ji gali pažeisti žmo-
gaus odos ląstelėse esančią ge-
netinę informaciją (DNR). Jei 
per laiką susikaupia pakankamai 
DNR pažeidimų, ląstelės gali 
pradėti nekontroliuojamai dau-
gintis ir taip sukelti odos vėžį. 
Taip pat reikėtų žinoti, kad kai 
kurie žmonės patenka į didesnę 
šio vėžio rizikos grupę. 

Būdami saulėje elkitės 
sumaniai 

Sumažinkite grėsmę su-
sirgti vėžiu. Naudokite pakan-
kamai stiprią (ne silpnesnę nei 
SPF 15) apsauginę priemonę 
nuo saulės. Siekdami apsisau-
goti nuo žalingo saulės povei-
kio, gausiai ir reguliariai nau-
dokite pasirinktą apsaugą. Vil-
kėkite marškinėlius, galvą den-
kite skrybėle, užsidėkite saulės 
akinius, kadangi esant intensy-
viausiam saulės spindulių po-
veikiui, vien tik apsauginių kre-
mų nepakanka. 

Nenudekite. Šviečiant kait
riai saulei, net ir atostogaudami 
svetur, glauskitės pavėsyje, vil-
kėkite odą pridengiančius dra-
bužius, naudokite apsaugines 
priemones, skirtas neutralizuoti 
žalingą saulės poveikį. Kremai 
nuo saulės neturėtų būti naudo-
jami norint ilgiau pabūti saulėje. 
Jie skirti apsaugoti tas kūno vie-
tas, kurių nepavyksta uždengti 
drabužiais ar kitaip jų paslėpti. 

Ar dirbtinis įdegis  
saugus? 

Venkite degintis soliariu-
me – jis nėra saugesnė degi-
nimosi saulėje alternatyva. Jų 
skleidžiamos UV spinduliuotės 
intensyvumas gali būti 10–15 
kartų didesnis už intensyviausią 
saulės skleidžiamą spinduliuotę. 

IARC (tarptautinė vėžio moks-
linių tyrimų agentūra) patvirti-
na, kad soliariumas gali sukelti 
melanomą. 

Prisiminkite, kad jūs ne vi-
są laiką galite iš karto pamaty-
ti žalą, kurią daro UV spindu-
liai, kadangi ji kaupiasi palaips-
niui. Kas kartą, kai naudojatės 
solia riumu, jūs žalojate savo 
odą ir didinate riziką susirgti 
melanoma. 

Saulė ir vitaminas D 
Mums visiems reikia vitami-

no D, kuris padeda organizmui 
palaikyti tvirtus kaulus. Kūnas, 

kontaktuodamas su 
saulės spinduliais, ga-
mina vitaminą D. Nors 
šis būdas ir yra pagrin-
dinis vitamino D šalti-
nis, tačiau šio vitami-
no taip pat galima ras-

ti ir kitur, pavyzdžiui, tokiuose 
maisto produktuose, kaip kiau-
šinių tryniai, šviežia ar konser-
vuota riebi žuvis, sviestas bei 
sūris. Taip pat galima vartoti 
vitamino D papildus. 

Nustebtumėte sužinoję, kiek 
mažai laiko reikia praleisti vasa-
ros saulėje, kad gautumėte pa-
kankamai vitamino D, ypač jei 
jūsų odos tipas yra šviesus ir oda 
greitai nudega. Tyrimų duome-
nys rodo, kad šviesaus odos ti-
po žmonėms pakanka praleis-
ti vos 9 minutes kasdien vi-
durdienio saulėje, o tamsesnės 
odos žmonėms gali prireikti ir 
25 minučių. 

Dirbtinio įdegio kremai 
Dirbtinio įdegio produk-

tai savo sudėtyje turi dihidrok-
siacetono (DHA) – medžiagos, 
kuri reaguoja su viršutiniais 
odos sluoksniais ir taip pakeičia 
odos atspalvį. 2010 m. Moksli-
nio vartotojų saugumo komi-
teto ekspertai padarė išvadas, 
kad dirbtinio įdegio produktai 
su DHA nekelia rizikos žmonių 
sveikatai, tačiau vis dar trūksta 
informacijos apie galimus ilga-
laikio šių produktų vartojimo 
šalutinius poveikius.

Informacija parengta 
bendradarbiaujant su  

Didžiosios Britanijos vėžio 
tyrimų organizacija „Cancer 

Research UK“

Vilniaus otorinolaringologų 
asociacijos pirmininkė dr. Irina 
Arechvo sako, kad dažniausiai 
šios srities gydytojų kabinetuose 
apsilanko tie, kuriuos ūžesys ka-
muoja dėl susilpnėjusios klausos 
arba triukšmo sukelto prikurti-
mo. Jis pasireiškia tuomet, kai 
atsiranda plaukuotųjų ląstelių 
pažeidimų ir spontaninio ner-
vinio aktyvumo pokyčių.

Ūžesys gali atsirasti ir dėl 
bet kokios prikurtimą sukėlu-
sios ausies ligos: sieros kamš-
čio, vidurinio otito, otosklero-
zės, cholesteatomos ar kt. ir vi-
sai išnykti arba susilpnėti pagy-
džius pagrindinį susirgimą. Ku-
riam laikui tinito simptomas ga-
li paūmėti ir dėl šalutinio vais-
tų poveikio.

Sunerimti verta išimtiniais 
atvejais

Labai dažnai susiduriama 
su ūžesiu, kai nervinės ląste-
lės klausos sistemoje dėl nevi-
sai aiškių priežasčių ima kitaip 
skleisti nervinius impulsus, o 
smegenys suvokia juos kaip „vi-
dinį triukšmą“. Tuomet minėta-
sis spontaninis nervinis aktyvu-
mas sustiprėja.

Anot specialistės, dėl savo 
sveikatos sunerimusiam žmogui 
visa tai gali skambėti sudėtingai, 
tad jį konsultuojant svarbu išsa-
miai viską paaiškinti ir išsklai-
dyti mintis apie blogiausius sce-
narijus, pavyzdžiui, jog ūžesys 
signalizuoja apie gresiantį insul-
tą arba turimą naviką.

„Jei staiga pasireiškė vienpu-
sis pulsavimą primenantis ūže-
sys, lydimas staigaus prikurti-
mo, ausies skausmo arba galvos 
svaigimo, į gydytojus dėl išsa-
mesnio tyrimo būtina kreip-
tis kuo greičiau. Tačiau tinito 
simptomas labai retai pranašauja 
apie rimtą ligą“, – nuramina dr. 
I. Arechvo.

Pandemija pagilino tinito 
problemą

Daugelio bėdų priežastimi 
laikomas stresas, elementarus 
nuovargis intensyvina ir girdi-
mą ūžesį. Tai, anot dr. I. Arech-
vo, natūralus procesas, kuriame 
svarbus vaidmuo tenka plastiš-
koms smegenimis – nusirami-
nus ar tiesiog pailsėjus jos geba 
išmokti ignoruoti nereikšmin-
gus garsus. Tačiau per karantiną 
tai tapo sudėtinga, mat be bai-
mę neretai sukeliančio neaiškaus 
ūžesio ausyse gerokai išaugo ne-
rimas dėl daugelio kitų dalykų.

„Moksliniai tyrimai jau rodo 
pandemijos poveikį tinito simp-
tomą jaučiantiems asmenims. 
Jie atvirauja esą neviltyje, vie-
niši ir praradę tikėjimą, kad ka-

da nors sulauks bent menkiau-
sios tylos minutės. Dėl sociali-
nės atskirties, irzlumo ir pris-
lėgtos nuotaikos daugelį ūže-
sys ėmė varginti dar stipriau“, – 
medikei antrina klausos centro 
„Audiomedika“ klausos prote-
zavimo specialistė Justina Pu-
kalskaitė. Ji ūžesį ausyse lygina 
su streso barometru, kurio ro-
dyklė pakrypsta į didesniąją pu-
sę, kai gyvenime tenka susidurti 
su įvairiais sunkumais.

Patikrintų gydymo būdų – 
net keletas

Vieni į garsus ausyse gali ne-
kreipti dėmesio, o štai kitiems 
jie smarkiai apsunkina kasdie-
nybę ir sukelia ryškų emoci-
nį poveikį: nerimą, dirglumą, 
nemigą ar net depresiją. Vais-
tų nuo „vidinio triukšmo“ nė-
ra, tad ką daryti, kad jis visiškai 
nesugniuždytų?

Jei simptomas susijęs su 
klausos praradimu, svarbiausia 
gydymo plano dalimi tampa 
klausos aparatai. J. Pukalskai-
tė dalijasi patirtimi apie klien-
tus, kurie pritaikius klausos rea
bilitacijos prietaisus džiaugiasi 
ir mažesniu spengimu: „Geriau 
girdint jis tampa ne toks ryškus 
ir pastebimas, nes technologijos 
suteikia daugiau išorinių garsų 
smegenims, be to, juose įdieg-
ta speciali programa užmaskuo-
ja simptomą maloniais garsais.“

Kitais atvejais kasdienybę 
palengvina panašiai veikianti 
garsų terapija – foniniai ūžesį 
maskuojantys ir dėmesį nuo jo 
nukreipiantys garsai (jūros oši-
mo, paukščių čiulbėjimo ar ra-
minančios muzikos). Tam pa-
kanka bet kokio muziką trans-
liuojančio prietaiso ar išmaniojo 
telefono su specialia simptomui 
palengvinti skirta programėle. 
Abi specialistės įvardija šį me-
todą kaip vieną paprasčiausių ir 
efektyviausių. Jį pasitelkus nau-
da pajuntama po 3–6 mėnesių. 
Pastebėjus, kad ūžesys pasireiš-
kia stresinėse situacijose, reko-
menduojama taikyti kvėpavi-
mo, atsipalaidavimo ir dėmesin-
gumo pratimus, jogos bei medi-
tacijos praktikas.

„Žmogaus savijautą ir jo 
reak ciją į tinitą smarkai nule-
mia mąstymas – kaip jaučiamės, 
priklauso ne nuo to, kas mums 
nutinka, o nuo to, kaip tai pri
imame. Stenkitės mąstyti pozi-
tyviai, susitelkti į dalykus, kurie 
jus džiugina: dėl neigiamų, pik-
tų jausmų spengimas ausyse ga-
li atrodyti dar nemalonesnis, o 
nuslopinti ūžesį gali ne tik gar-
sai, bet ir pozityvios mintys bei 
požiūris“, – dėsto J. Pukalskaitė.

„Bičiulystės“ inf.

Saule mėgaukimės 
saikingai „Vidinis triukšmas“ – 

simptomas, kurį aštrina stresas
Jei be jokio išorinio stimulo ausyse ar galvoje girdite ūžesį, tuo-
met priklausote maždaug 20 proc. planetos žmonių, kurie bent 
kartą gyvenime susiduria su bene dažniausiu klausos sistemos 
sutrikimu – paslaptinguoju tinitu. Klausos specialistės patvirti-
na, kad jo atsiradimo arba pagilėjimo priežasčių sąrašą papildė 
ir šiųmetė pandemija, tačiau ragina nesibaiminti – įveikti įkyrų 
simptomą ir išmokti su juo gyventi tikrai įmanoma.

Kas yra UV? 
Saulė natūraliai spinduliuo-

ja ultravioletinę radiaciją (UV). 
Yra žinomi 2 pagrindiniai UV 
spindulių tipai, kurie gali su-
kelti žalą mūsų odai ir tuo pa-
čiu padidinti riziką susirgti odos 
vėžiu: 
 UVB yra atsakingi už di-

džiąją dalį odos nudegimų; 
 UVA prasiskverbia į giles-

nius odos sluoksnius, pagreitin-
dami odos senėjimo procesus. 

Trečias UV spinduliuotės 
tipas yra UVC, kuris pavojin-
giausias iš visų, tačiau ozo-
no sluoksnis jį sulaiko, tad šie 
spinduliai nepasiekia žemės pa-
viršiaus. 

Saulės šilumą jaučiame inf-
raraudonųjų spindulių, kurie 
negali nudeginti odos, dėka, o 
UV skleidžiamos spinduliuo-
tės mes nejaučiame. Dėl to pa-
sitaiko atvejų, kuomet žmonės 
nudega odą net ir šaltomis die-
nomis. 

UV indeksas 
UV indeksas pa-

deda suprasti saulės 
skleidžiamos UV spin-
duliuotės stiprumą ir 
sužinoti, kuomet rizi-
ka nudegti yra didžiausia. Kai 
UV indeksas siekia 3 balus ir 
daugiau, saulė gali neigiamai 
paveikti tam tikro odos tipo as-
menis. Tokiais atvejais reikėtų 
pasirūpinti papildomomis ap-
saugos nuo saulės priemonėmis. 

UV indeksas visuomet patei-
kiamas vietos saulės vidurdie-
niui, t. y. momentui, kai saulė 
yra aukščiausiai danguje (zenite). 
Lietuvoje vietos saulės vidurdie-
nis yra apie 13:30 val. Saulės UV 
spinduliuotė stipriausia tarp 11 ir 
15 valandos, tačiau priklausomai 
nuo to, kuriame pasaulio krašte 
esate, šis laikas gali kisti. 

Kiti faktoriai, lemiantys UV 
spinduliuotės stiprumą: 
 metų laikas – didžiausia ri-

zika nuo balandžio iki rugsėjo, 
kuo vietovė yra arčiau pusiau-
jo, tuo ilgesnis išaugusios rizi-
kos periodas;
 debesuotumas – daugiau 

kaip 90% UV spindulių gali pra-
siskverbti pro lengvus debesis ir 
sukelti odos nudegimus; 
 vieta ir aukštis – arčiau pu-

siaujo ir aukštumose esanti UV 
spinduliuotė yra stipresnė, to-
dėl slidinėtojai bei alpinistai gali 
lengviau nudegti saulėje; 
  atspindžiai – 80% UV 

spindulių atsispindi nuo snie-
go, 30% nuo vandens, 15% nuo 
smėlio ir 10% nuo cemento.

unsplash.com nuotr.

Įdomu: 

 saulės skleidžiami UV spinduliai yra stipriausi tada, kai 
jūsų šešėlis žemesnis už jus, t.y. nuo 11 iki 15 val. 

Atšilus orams skubame mė-
gautis saule. Tačiau specia-
listai įspėja – net ir balandžio 
saulės spinduliai gali padidinti 
galimybę susirgti vėžiu. Sai-
kingai mėgaudamiesi saule, 
stengdamiesi pernelyg neįdeg-
ti odos ir vengdami deginimo-
si soliariume, galite sumažin-
ti grėsmę susirgti odos vėžiu. 
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Didžiausios Berlyno 
neįgaliųjų dirbtuvės

„Čia dirba žmonės, turintys 
įvairių sveikatos sutrikimų. Kam 
neužtenka proto išmokti dirbti 
savarankiškai ir ką nors sudė-
tingesnio, o kam fiziniai trūku-
mai neleidžia imtis veiklos be ki-
tų žmonių pagalbos“, – pasakoja 
Berlyno dailės dirbtuvių vado-
vas Dirkas Gerstle. Vokiečiai šią 
įmonę tradiciškai vadina dirbtu-
vėmis, nors iš tikrųjų tai didžiu-
lis fabrikas. Čia dirba 1600 žmo-
nių. Jiems suteiktas ne tik dar-
bas, bet ir tinkamos darbo, re-
abilitacijos sąlygos, pasirūpinta 

darbuotojų socialiniais reikalais.
Anot Dirko, dirbtuvėse su-

burtas ne šiaip darbo kolekty-
vas, o tikra bendrija, saugi, atidi 
kiekvienam nariui. Bet jis pri-
pažįsta, kad tokių dirbtuvių (jų 
Vokietijoje yra apie 3000) nepa-
vadinsi įtraukiomis. Deja, tokios 
struktūros izoliuoja žmones su 
negalia nuo visuomenės, o tai 
prieštarauja JT neįgaliųjų teisių 
konvencijai, kurią Vokietija ra-
tifikavo dar 2008 metais.

Kaip patekti į bendrą darbo 
rinką?

Kuriant naują strategiją ak-

tyviai dalyvavo Katrina Lan-
gensiepen iš „žaliųjų“ partijos. 
Europarlamentarė tikisi iš es-
mės pakeisti situaciją. Katrina, 
pirma neįgali vokietė europar-
lamentarė, parengė pranešimą, 
kuriame pareikalavo uždaryti 
specializuotas neįgaliųjų dirb-
tuves. Jai kovo pradžioje Stras-
būre pritarė europarlamentarų 
dauguma. Siekiama, kad neįga-
lieji įsitvirtintų bendroje darbo 
rinkoje. Dirbtuvės, kurios bu-
vo specialiai sukurtos neįga-
liesiems, kurių tvarka daugelį 
metų buvo žavimasi, gali bū-
ti tik laikina darbo vieta. Čia 
verta pabūti, išmokti dirbti ko-
lektyve, paskui – kelk sparnus 
ir skrisk.

„Nereikia skatinti senų struk-
tūrų, kuriose neįgalieji paslepia-
mi nuo visuomenės, – sako Kat
rina. – ES turi investuoti į so-
cialinę darbo rinką be barjerų. 
Deja, dabar veikiančios dirbtu-
vės tarsi užrakina savyje žmo-
nes, atima iš jų įvairias galimy-
bes ir ateitį. Tik nedidelei gru-
pei – mažiau nei vienam pro-
centui – pavyksta pakeisti dar-
bo vietą, įsitvirtinti įmonėje su 
įprastais darbo santykiais, dirb-
ti kartu su negalios neturinčiais 
žmonėmis.“

Iš Dirko dirbtuvių kasmet iš-
eina apie 10 žmonių. Jie atran-
da save laisvoje darbo rinkoje.

Pelnas, pelnas, pelnas
Didžiausias dirbtuvių trū-

kumas – ekonominė orientaci-
ja. Kaip ir bet kuri kita laisvo-
je rinkoje dalyvaujanti įmonė, 
jos siekia pelno. Bet čia ir slypi 
spąstai. Dirbtuvės nesuintere-
suotos paleisti į laisvę savo ge-
riausių darbuotojų. Gerai dir-
bantys darbuotojai nesunkiai 
rastų vietą laisvame pasauly-
je, bet būtent nuo jų priklauso 
dirbtuvių gerovė. Gali apipin-
ti problemą pačiais gražiausiais 
žodžiais, tačiau faktas kaip bly-
nas – jei paleisi geriausius dar-
buotojus, smuks ekonominiai 
rodikliai, sumažės pelnas, vi-
siems bus blogai.

Kodėl dirbtuvės moka 
mažiau?

Atidžiau pažvelgus į dirbtu-
ves, kurios dar neseniai laikytos 
tobulomis darbo vietomis neį-
galiesiems, aiškėja, kad ši siste-
ma išties nėra ideali. Pilietiniai 
aktyvistai suskaičiavo, kad ne-
įgalieji dirbtuvėse vidutiniškai 
uždirba vos vieną eurą už va-
landą. Palyginimui: Vokietijoje 

minimalus tarifas už darbo va-
landą – 9,35 euro.

Plečiasi judėjimas, kad ne-
įgaliesiems būtų mokamas pa-
doresnis atlyginimas. Kol kas 
nieko pakeisti nepavyksta. 
Priešininkai sako, kad neįma-
noma lyginti sveikų ir negalią 
turinčių žmonių darbo pro-
duktyvumo, taigi ir atlygini-
mo. Be to, kiekvienas neįga-
lusis gauna ne tik atlyginimą, 
bet ir įvairių paslaugų – ergo-
terapiją, psichoterapiją, sporto 
pratybas, kultūros renginius ir 
kt. Kadangi šios paslaugos tei-
kiamos darbo metu, negalima 
tokios veiklos lyginti su darbu 
pagal griežtas taisykles įpras-
toje įmonėje.

Be to, dirbtuvių darbuotojai, 
neturintys papildomų uždarbių, 
gauna kompensacijas už buto 
nuomą, už juos mokamos įmo-
kos į pensijų fondą ir t.t.

Šie pavyzdžiai neįtikina 
aktyvistų. Neįgalieji turi teisę 
normaliai uždirbti ir jiems tai 
leng viausia padaryti susiradus 
darbo vietą negalios neturin-
čiųjų fabrike. Vis dėlto dirbtu-
vės nežada pasiduoti ir atsisa-
kyti savo geriausių darbuotojų.   

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Neįgaliųjų dirbtuvės:  
ko daugiau – pliusų ar minusų?

Apgaulingas įspūdis
Akmenslydis atsirado Ško-

tijoje dar XVI a., bet kerlin-
gas vežimėliuose pradėtas žais-
ti neseniai. Europoje neįgalieji 
akmenslydžiu užsiima nuo XX 
a. paskutinio dešimtmečio, Šiau-
rės Amerikoje – nuo 2002 m. 
2006 m. kerlingas vežimėliuo-
se debiutavo paralimpinėse žai-
dynėse. Šiek tiek užtruko, kol ši 
sporto šaka atkeliavo į Lietuvą. 

„Kai vyko 2014 m. Sočio 
žiemos olimpinės žaidynės, man 
teko ten dalyvauti kaip Vyriau-
sybės atstovui, vykau su para-
limpinio komiteto delegacija. 
Bandėme sudėlioti, kaip galė-
tume atgaivinti žiemos sportą 
ir viena iš prieinamiausių sporto 
šakų pasirodė kerlingas. Pama-
tėme gyvai, kaip jis žaidžiamas, 
o grįžęs susipažinau su Lietuvos 
kerlingo asociacijos vadovais. 
Vadovauju Lietuvos aktyvios 
reabilitacijos asociacijai, per ją 
pavyko įsigyti lazdas, kuriomis 
stumiamas akmuo. Pradėjome 
treniruotis Vilniuje, Ledo rū-
muose“, – apie kerlingo vežimė-
liuose atsiradimą Lietuvoje pa-
sakojo vienas iš šio sporto pra-
dininkų Aleksandras Pacevičius

Akmenslydis žaidžiamas 
ant ledo takelio, juo stumiamas 
20 kg svorio granito akmuo su 
rankena. Takelio gale yra 3,7 m 
skersmens taikinys. Keturi ko-
mandos nariai paeiliui leidžia 
po du akmenis. Žaidimą suda-
ro 8 kėliniai, kėlinį laimi ta ko-

manda, kurios akmuo yra arčiau 
taikinio centro. Kuo daugiau 
akmenų yra arčiau centro, ma-
tuojant nuo artimiausio varžo-
vų akmens, tuo didesnis rezul-
tatas. Kėlinį galima laimėti 1:0, 
2:0 ir t.t. Žaidimui pasibaigus, 
kėlinių rezultatai sumuojami.

„Iš pradžių ši sporto šaka 
man atrodė keistoka, lyg va-
lytojai valytų ledą, – prisimi-
nė A. Pacevičius. – Tačiau aš 
laikausi principo, kad reikia iš-
bandyti pačiam. Pabandęs žais-
ti, supratau, kad tai nėra papras-
ta. Galiu tik pritarti tradiciniam 
apibūdinimui, kad kerlingas – 
šachmatai ant ledo. Tai nėra tik 
akmens stūmimas. Reikia turėti 
strategiją, žaidimo viziją. Reikia 
jausti akmens greitį, ištreniruoti 
ranką, kad ji pastumtų akmenį 
tam tikru greičiu.“

A. Pacevičius užsiima ir sli-
dinėjimu, tenisu, tačiau kerlin-
gas – visai kitokia sporto ša-
ka. Nereikia daug jėgos, kad 
pa stumtum akmenį, bet reikia 
galvoti, skaičiuoti. Akmenys 
stumiami nebūtinai kuo arčiau 
taikinio centro. Jie gali būti iš-
dėstomi taip, kad užtvertų ke-
lią varžovų akmenims. Stra-
teginiame žaidime netrūksta 
ir azarto. „Kartais pergalę nuo 
pralaimėjimo skiria centimetrai, 
prireikia liniuotės atstumui iš-
matuoti“, – sakė A. Pacevičius.

Tik vežimėliuose
Kerlingas vežimėliuose šiek 

tiek skiriasi nuo įprasto akmens-
lydžio. Sveikųjų žaidime du ko-
mandos nariai trina ledą specia
liais šepečiais, bandydami pa-
keisti kamuolio slydimo greitį 
ar trajektoriją. „Pas mus to nė-
ra. Kaip paleidžiame akmenį, 
taip jis be jokių trynimų ir slys-
ta. Be to, sveikas žmogus palei-
džia akmenį ranka, o mes – su 
specialia lazda“, – lygino A. Pa-
cevičius. Dar vienas skirtumas 
tas, kad metimą atliekančio žai-
dėjo vežimėlį prilaiko koman-
dos draugas. Kitu atveju metiko 
vežimėlis galėtų nuslysti. Žmo-
nių su negalia kerlingo koman-
dos visada yra mišrios – jose turi 
būti trys vyrai ir viena moteris. 

Žaisti gali ne tik tie, kurie 
visą laiką naudojasi vežimėliais. 
„Žmogus gali turėti traumą, 
vaikščioti su lazdele, gali būti 
cerebrinio paralyžiaus atvejai. 
Tačiau žaidimo metu privalo-
ma sėdėti vežimėlyje“, – paaiš-
kino A. Pacevičius.

Iki pandemijos vykusiuo-

se Lietuvos čempionatuose, pa-
sak A. Pacevičiaus, dalyvauda-
vo 34 komandos, bet tik iš Vil-
niaus ir Kauno. Į kitus miestus 
kerlingo vežimėliuose geografi-
ja dar neišsiplėtė, o ir didžiuo-
siuose miestuose nėra paprasta 
treniruotis. Dabar, kai dėl apri-
bojimų gali sportuoti tik aukšto 
meistriškumo sportininkai, tre-
niruojasi tik kauniečiai.

„Kaune susibūrė gana stipri 
komanda, ji dalyvavo pasau-
lio čempionate. O Vilniuje nė-
ra ir sąlygų. Sostinėje treniruo-
tės vykdavo „Akropolyje“ ir Le-
do arenoje, tačiau kerlingui rei-
kia specifinio, labai lygaus ledo. 
Mes treniruodavomės areno-
je po ledo ritulininkų. Akmuo 
tokiu atveju nukrypsta dėl kie-
kvienos kliūties. Tai tik ban-
dymas treniruotis, bet ne nor-
malios sąlygos“, – teigė A. Pa-
cevičius.

Kaimynai mus lenkia
Pasak A. Pacevičiaus, dar 

viena problema – šaltis: „Svei-
kieji sportininkai juda, vis tiek 
kažkiek sušyla, o mums reikia 
sėdėti vežimėlyje. Kai yra mi-
nusinė temperatūra, o po kojo-
mis – ledas, po pusantros valan-
dos treniruotės būna tikrai šal-
ta. Reikia labai šiltai apsirengti.“

Nors tinkamų sąlygų nėra, 
A. Pacevičius džiaugiasi Lietu-
vos kerlingo asociacijos pagalba: 
„Jie visada mus kviečia, padeda. 
Sportininkai visiškai neskirsto-
mi į sveikuosius ir neįgaliuosius. 
Jei treniruotėje nesusirenka rei-
kiamas mūsų, neįgaliųjų, skai-
čius, mus visada priima treni-
ruotis su sveikaisiais. Šis spor-
tas yra labai integruotas.“ 

Artimiausia kerlingui pritai-
kyta arena yra Rygoje ir turbūt 
ne atsitiktinumas, kad latviai 
jau turi kelialapį į 2022 m. Pe-
kino žiemos paralimpines žai-
dynes. Estai taip pat turi sąly-
gas treniruotis. Lietuviai ruoš-
tis tarptautinėms varžyboms ke-
liauja į Rygą.

Lietuvos rinktinė dalyvau-
ja pasaulio čempionato B gru-
pės varžybose. Pastarąjį kar-
tą jose žaista 2019 m. pabaigo-
je, turnyras vyko Suomijoje. Iš 
Kauno klubo „Forsarus“ žaidė-
jų sudaryta Lietuvos rinktinė ja-
me užėmė 13ąją vietą tarp 15 
komandų. Taigi, nors kerlingas 
vežimėliuose pradėtas vysty-
ti su viltimi grąžinti Lietuvos 
sportininkus į žiemos paralim-
pines žaidynes (jose nedalyvau-
ta nuo 1994 m.), dar kurį laiką 
teks palaukti.

Povilas STAKUTIS 

Žaidimas žiemos sporto „strategams“
Po daugiau nei metus trukusios pertraukos balandį Elektrėnuo-
se surengtas Lietuvos kerlingo (akmenslydžio) čempionatas. Ja-
me sėkmingai varžėsi ir neįgalieji – iškovojo sidabro medalius. 

Pramoniniame Berlyno rajone baigėsi pamaina. Skirstosi dar-
bininkai ir iš septynaukščio fabriko. Vieni eina į autobusų sto-
telę, kiti suka geležinkelio stoties link. Visi turi kokią nors nega-
lią. Gali būti, kad netrukus jiems teks ieškoti naujų darbo vietų.

Negalią turintys kerlingo žaidėjai – Lietuvos vicečempionai.

Europarlamentarė Katrina Langensiepen siekia, kad kuo daugiau negalią 
turinčių vokiečių dirbtų atviroje darbo rinkoje.
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Kūrybos laboratorija

Nuotraukų konkursas

Dianos Bajorūnienės nuotr., Panevėžys

 

Ryto aušroje maudėsi jau 
žalsvėjančios beržo šakelės. 

Grįžtantis pavasaris bandė spal-
vas ir derino paukštelių giesmes. 
Medžiuose plyšavo varnėnai. 
Paukščių balsai liejosi į vieną 
skardų skambesį ir jau sprogs-
tančių beržų pumpurus. 

Eimantas kontoroje nuo po-
pierių šūsnių, brėžinių ir skai-
čiukų pasijuto kaip išsunkta cit
rina. Slėgė jį miesčioniški, be-
prasmiai bendradarbių plepalai, 
nuolatiniai telefonų skambučiai. 
Tuščiam bute jo taip pat niekas 
nelaukė. Čia siela prarasdavo ra-
mybę, grįždavo skausmas. Iki 
kaulo buvo įgrisęs toks gyveni-
mas. Norėjosi trumpo atokvė-
pio. Pasiprašęs atostogų, išvyko 
į Šventąją. Jau po dienos atsi-
palaidavęs vaikščiojo ramiomis 
miestelio gatvelėmis ir mėgavo-
si gamtos natūralumu. Tokia jau 
ta Šventoji – jauki, rami, apsupta 
nuostabaus grožio gamtos ir su-
teikianti galimybę atsipalaiduoti.

Nuėjo prie jūros. Į krantą 
bangos ritosi, lūžo. Jūra puto-
jo, šniokštė... Raminantis pušų 
kvapas ir galybė mėlyno dan-
gaus... Traukė į krūtinę gaivų 
pavasario orą. Jūros ošimas lyg 
muzika ramino ir guodė. Jos no-
rėjosi klausytis dieną ir naktį. 
Nuostabus buvo vakaras. Saulė 
savo ugninio disko kraštu lietė 
vandenį, o jūra prie horizonto 
degė, liesdamasi su raudonais 
debesėliais. Danguje žąsys brai-
žė trikampius, klykavo žuvėd
ros. Tai vienur, tai kitur skam-
bėjo pavienių poilsiautojų bal-
sai. Pajūriu patraukė link kopų, 
kur rymo trys ,,Žvejo dukros“, 
aplankė senąjį molą. Prisimini-
mai iš praeities šildė jausmus.

Plaukiojo lengvas vėjelis, 
nešdamas jūros ir smėlio kvapą. 
Staiga jo dėmesį patraukė aukš-
tos, elegantiškos moters siluetas. 
Vėjas kedeno nepaklusnias jos 
garbanas, o bangos, šliauždamos 
per smėlį, lietė kojas.

Jis vengė trumpalaikių pa-
žinčių. Ilgėjosi tikro, mie-

lo jausmo. 
Eimanto laimė kadaise nu-

trūko netikėtai ir skaudžiai, kai 
avarijoje žuvo jo žmona. Širdis 
dužo į milijoną šukių, jautė tuš-
tumą ir gėlą. Nebuvo jėgų nei 
gyventi, nei mirti, tik begalinis 
troškimas, kad sugrįžtų Alma. 
Diena po dienos, metai po me-
tų skausmas silpnėjo, traukė-
si, blėso. Laikas viską sustabdo: 
ir tekantį kraują, ir beržo sulą, 

ir žmonių ašaras. Atrado savy-
je jėgų ir suvokė, kad turi gy-
venti, kad gyvenimas stipresnis 
už mirtį, nors užmiršti Almu-
tės jis neįstengė. Vaikščioda-
mas mąstė, kad pasaulis bus ir 
tada, kai mūsų nebebus – saulė 
tekės ir leisis, rudenį keis žiema. 
Nei dangui, nei jūrai nesvarbu, 
ar žmogus egzistuoja, ar ne. Ir 
kodėl reikia kažką prarasti, kad 
suvoktum gyvenimo prasmę – 
mirtis amžina, o gyvenimas – 
tik vienas akimirksnis...

Praeidamas pro nepažįsta-
mąją, pastebėjo jos susimąsčiu-
sį, skausmo paženklintą veidą. 
Pakėlė į smėlį nukritusius aki-
nius ir tylėdamas padavė. Ji vos 
žvilgtelėjusi į Eimantą, abejin-
gai ištarė:

– Dėkoju.
Nenorėjo jos trukdyti, nors 

knietėjo sužinoti, koks skaus-
mas slypi širdyje. Atrodė, kad 
Eimantas jai neegzistavo. Vis 
dėlto ji pakėlė nustebusias žyd
ras akis. Neįprasta buvo jos ra-
mybė. Nelinksmose akyse ma-
tėsi ašarų pėdsakai.

Įkvėpęs gaivaus oro gurkšnį, 
jis nedrąsiai paprašė:

– Papasakokite, koks skaus-
mas jūsų širdyje. Gal paleng
vės...

Staiga ji garsiai pravirko. Už-
sidengė delnais veidą ir kūk-

čiojo taip sielvartingai, kad jis 
negalėjo nepatikėti ašarų nuo-
širdumu.

Mėnesių mėnesiais slopin-
ta kančia prasiveržė ašaromis. 
Aprimusi papasakojo apie savo 
seserį dvynę, kuri prieš penke-
rius metus mirė nuo leukemijos. 
Mama pasiligojo, o tėčio širdis 
neatlaikė praradimo skausmo 
ir ištiktas infarkto jis iškeliavo 
amžinybėn. Prieš dvejus metus 
ir jai pačiai diagnozuotas krau-
jo vėžys. Praėjo jau du gydymo 
kursus. Tai pagerėja, tai pablo-
gėja... Po dviejų savaičių ruo-

šiasi važiuoti į ligoninę trečiam 
gydymo kursui. Čia atvyko nu-
vyti nežinios mintis ir sustiprėti.

Eimantas pažvelgė į jos blyš-
kų veidą, neabejodamas tų žo-
džių nuoširdumu. Žmogui, sto-
vinčiam ant nebūties slenksčio, 
nebėra jokio tikslo dangstyti 
skaudžią tiesą spalvingomis me-
lo gijomis.

Ilgi pokalbiai apie įdomius 
dalykus juodu artino vieną prie 
kito. Tai buvo jau subrendusių, 
daug iškentėjusių žmonių jaus-
mai. Būdamas šalia jos, Eimis 
jautė vidinę ramybę, pusiaus-
vyrą, tikrumą. Abu jie perplau-
kė per didelę kančių ir praradi-
mų jūrą. Silvijos buvimas gai-
vino sielą.

Tos kelios atostogų dienos 
bėgo, prabėgo... Išsiskyrė, 

susitarę susitikti rugsėjį. Jis at-
sisveikino net telefono numerio 
neužsirašęs, bet šventai tikėda-
mas, kad rudenį jie vėl čia su-
sitiks. Atmintyje išliko Silvijos 
siluetas, besileidžiantis į pajūrio 
smėlį, ir žydros akys. Jis būtinai 
jos lauks...

Buvo visokių valandėlių – 
abejonės norom nenorom lin-
do į galvą. Artėjant rugsėjui, 
Eimantą vis dažniau ėmė per-
sekioti nerimas. Iš atminties 
nedilo jos pilnos liūdesio akys 
ir blyškus veidas. Visgi nuvijęs 
liūdnas mintis tikėjo, kaip jie eis 
per baltais purslais trykštančias 
bangas susikibę už rankų ir ne-
siskirs niekada.

Iš pavasario išplaukiantys 
prisiminimai nuramindavo ir 
padrąsindavo. Įsivaizdavo jūros 
vėją, nešantį smėlį. Smėlis judės 
ir srovens kaip vanduo. Dundės, 
šniokš jūros bangos, griūdamos 
ant balto kranto...

Net ir didelių audrų apiplė-
šytas medis atsilaiko ir suža-
liuoja...

Gražina KALVAITIENĖ
Kazlų Rūda

Susitikimas prie jūros 

kitas „bičiulystės“ numeris išeis gegužės 6 dieną.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 
iš dalies remia projektą „Negalia ir šiuolaikinė 
visuomenė: iššūkiai ir sprendimai“. Jam skirta 9 
tūkst. eurų dalinė finansinė valstybės parama.

Kęstutį Petkų – Tauragės r. neįgaliųjų 
draugijos pirmininką,
Ramutę Sarapinavičienę – Kazlų Rūdos 
sav. neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Edvardą Najulį – Mažeikių r. neįgaliųjų 
draugijos pirmininką,
Rimą Kaliukevičiūtę – Trakų r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Joaną Kraujalienę – Visagino neįgaliųjų 
draugijos pirmininkę,
Mariją Slavinskienę – Vievio neįgaliųjų 
draugijos pirmininkę.

Nuoširdžius sveikinimus 
siunčiame visiems 
balandžio mėnesį 
gimusiems neįgaliesiems.

balandžio

Gražinos Kalvaitienės nuotr.

Sveikiname                                     mėnesį  
gimusius:

Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos administracija


