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Lygių galimybių apsaugai – daugiau sprendimo būdų

Diskriminacijos prevencija
Reaguojant į gautus skundus 

Tarnyboje buvo atliktas 41 tyri-
mas dėl galimos diskriminaci-
jos negalios pagrindu (39 tyri-
mai pagal gautus skundus, 2 – 
lygių galimybių kontrolieriaus 
iniciatyva), o dėl galimo teisių 

suvaržymo šiuo pagrindu telefo-
nu konsultuoti net 352 asmenys. 
Reaguojant į elektroniniu paštu 
pateiktus paklausimus pateiktos 
76 konsultacijos arba išvados.

Pasak Tarnybos Teisės sky-
riaus vedėjo Vyčio Muliuo-
lio, pastaraisiais metais gali-
ma įžvelgti tendenciją, kad nors 
skundų dėl diskriminacijos nega-
lios pagrindu mažėja (2016 m. – 
55, 2017 m. – 52, 2018 m. – 48, 
2019 m. – 41 skundas), sparčiai 
daugėja dėl galimo teisių suvar-
žymo besikonsultuojančių neį-
galiųjų. Praėjusiais metais Tar-
nybos specialistai konsultavo re-
kordiškai daug – net 352 nega-
lią turinčius asmenis. Šis skai-
čius – didžiausias ne tik kalbant 
apie asmenų su negalia teisių už-
tikrinimą, bet ir lyginant su ki-
tais diskriminavimo pagrindais.

V. Muliuolis atkreipia dė-
mesį, kad aktyviai savo teisė-
mis domisi ne tik patys neįga-
lieji, negalią turinčius vaikus au-
ginantys tėvai ar tokių problemų 
turinčius artimuosius globojan-
tys šeimos nariai, bet ir darbda-

viai, nevyriausybinės organiza-
cijos, savivaldybių administra-
cijų, švietimo bei kitų įstaigų 
atstovai. „Konsultuotasi ne tik 
dėl pažeistų teisių, jų gynimo, 
bet ir prevenciškai apie parei-
gas, kurias privalu vykdyti sie-
kiant užtikrinti neįgaliųjų tei-
ses dirbti, mokytis, gauti paslau-
gas arba įsigyti prekių“, – sako 
V. Muliuolis. O tai, pasak lygio-
mis galimybėmis besirūpinan-
čios Tarnybos specialisto, – ge-
ras pagrindas galimos diskrimi-
nacijos prevencijai.

Visos aplinkybės svarbios
22 skundai dėl neįgaliųjų 

teisių suvaržymo paslaugų tei-
kimo srityje – rimtas signalas, 
kad čia daug taisytinų dalykų. 
Nors, pasak V. Muliuolio, visi 
skundai labai individualūs, vis 
dėlto ir vieno atvejo tyrimas įs-
taigas, bendroves turėtų paska-
tinti persvarstyti savo tvarkas ir 
taisykles, kad ateityje diskrimi-
nacijos apraiškų nepatirtų ir kiti 
negalią turintys asmenys.

Nežadėjo, kad gyvens
Prieš 10 metų, su bičiuliais 

važiuodamas iš šokių, 21 metų 
vaikinas pateko į avariją. Auto-
mobilis trenkėsi į medį. Rokas 
atsimena, kad bandė prisidengti 
ranka veidą, o vėlesni prisimi-
nimai – jau iš Kauno klinikų. 
Skausmas buvo nežmoniškas. 
Gydytojų verdiktas nieko gero 
nežadėjo – sutrupinti 5 stuburo 
slanksteliai. „Nedavė nė procen-
to, kad išgyvensiu, paskui sakė, 
kad be aparato nekvėpuosiu“, – 
prisimena Rokas.

Gydytojų konsiliumas ilgai 
svarstė, ar operuoti, ar ne – bu-
vo toks silpnas, kad niekas ne-
garantavo, jog išgyvens. Vis dėl-
to nusprendė operuoti. Stuburą 
sutvirtino iš klubo paimtu kaulu 
ir titanine plokštele. R. Jarašius 

prisimena, kad tuo metu jo kū-
nas buvo bejėgis, pats vos galėjo 
kvėpuoti. Tik po kelių mėnesių, 
jau būnant Palangos reabilitaci-
jos ligoninėje, pamažu pradėjo 
atsigauti rankos.

Gyvenimas pasikeitė 
pakeitus mąstymą

R. Jarašius džiaugiasi, kad 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Teisės skyriaus vedėjas Vytis Muliuolis.

Rokas Jarašius įsitikinęs: kiekvienas žmogus gali būti naudingas visuomenei.

(nukelta į 3 psl.)

(nukelta į 5 psl.)

Rokas Jarašius: suteikime žmonėms 
galimybę būti savarankiškiems

jam pavyko susikurti visaver-
tį gyvenimą. Jis tapo saviugdos 
treneriu, daugeliui žmonių pa-
deda rasti savo kelią, yra parašęs 
knygą, rašo ir dar vieną.

„Atsigavęs po avarijos ėmiau 
ieškoti būdų, kaip pagerinti sa-
vo sveikatą, esamą situaciją, at-
rasti gyvenimo prasmę. Neval-
džiau nei kojų, nei rankų, tad 

pradėjau galvoti, kaip keisti sa-
vo gyvenimą, kad patys įvykiai 
pas mane ateitų, nes aš negaliu 
išeiti į pasaulį, – sako Rokas. – 
Sugebėjau atsisakyti vaistų, atė-
jo santykiai, pinigai, galėjau išei-
ti iš tėvų namų ir gyventi sava-
rankiškai.“ Jis perskaitė daugybę 
įvairios informacijos, kol atrado 
tai, kas jam padėjo. Dabar, nau-
dodamas savo sukurtą metodi-
ką, padeda kitiems.

„Kai pakeičiau savo gyve-
nimą, atėjo mintis, kad turiu 
duoti ką nors sistemai, kitiems 
žmonėms. Druskininkuose įkū-
riau klubą „Erzon“. Per tą laiką, 
kol klubas veikė, mieste atsirado 
daugiau pritaikytų vietų, negalią 
turintys žmonės tapo labiau ma-
tomi“, – prisimena R. Jarašius. 
Tuomet jam kilo mintis, kad 
reikia ką nors panašaus padary-
ti Lietuvos mastu. Pradėjo burti 
žmonės į „Savarankiško gyveni-
mo“ judėjimą. Parašė Kristinai 
Dūdonytei, pakvietė prisijungti 
keletą pažįstamų žmonių, padarė 
vaizdo įrašą, apie kuriamą judė-
jimą paskelbė per BNS, buvo su-
kurta grupė socialiniame tinkle 
Facebook. Ledai pajudėjo. „Pa-
matėme, kad jei norime ką nors 
nuveikti, reikia įforminti savo 

veiklą. Nusprendėme įkurti aso-
ciaciją“, – prisimena R. Jarašius.

Jo teigimu, ši asociacija vie-
nija ne tik negalią turinčius 
žmones. Net ir pavadinime nė-
ra žodžio „neįgalieji“. „Niekur 
nemačiau asociacijos, kad būtų 
sveiki ir neįgalieji kartu. Norė-
josi, kad nuo tos asociacijos pra-
dėtų keistis žmonių mąstymas – 
esame tokie patys žmonės ir ga-
lime daug ką padaryti kartu“, – 
dalijasi mintimis Rokas.

Reikia suteikti galimybes
„Aš manau, kad kiekvienas 

žmogus gali labai daug padary-
ti, tik reikia jam suteikti gali-
mybes. Tada jis galės ne tik pats 
imti, bet ir duoti visuomenei“, – 
įsitikinęs R. Jarašius. Pavyzdys 
galėtų būti garsusis fizikas Sty-
venas Hawkingas, kurio fizinis 
kūnas buvo visiškai bejėgis, bet 
pasiekimai stulbinantys.

Ko reikia, kad žmogus galė-
tų būti savarankiškas? Rokas sa-
ko, kad kiekvienas žmogus yra 
vis kitoks, todėl turi būti atsi-
žvelgiama į jo poreikius. „Aš 
pats negaliu daug ko pasidary-
ti, didžiausia pagalba man – as-
menis asistentas. Deja, daugelis 

Tolerancijos testas

Įžvalgomis dėl galimai pa-
tirtos diskriminacijos su Ly-
gių galimybių kontrolieriaus 
tarnyba (Tarnyba) praėju-
siais metais pasidalijo beveik 
tūkstantis Lietuvos gyvento-
jų – gauta 215 skundų, 551 
paklausimas, 163 pasiteiravi-
mai socialiniame tinkle Face-
book. Diskriminacija dėl ne-
galios paminėta 126 skun-
duose. Neįgalieji į Tarnybą 
dažniausiai kreipėsi dėl jų tei-
sių suvaržymo paslaugų tei-
kimo, darbo santykių srityse 
ir dėl valstybės bei savivaldy-
bių institucijų veiklos.

Gegužės 5 dieną visoje Eu-
ropoje minima savarankiško 
gyvenimo diena. Šią dieną 
negalią turintys žmonės išsa-
ko savo norą gyventi visaver-
tį gyvenimą, dirbti, mokytis, 
keliauti. Šių tikslų siekia ir 
Lietuvoje veikianti asociacija 
„Savarankiškas gyvenimas“. 
Jos sumanytojas ir steigėjas 
Rokas Jarašius įsitikinęs, kad 
savarankiški neįgalieji nau-
dingi visai visuomenei.

Atvira visuomenė

Aldonos Milieškienės nuotr.
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UD patikros lapas – patogus įrankis, 
padėsiantis aplinką pritaikyti visiems
Universalus dizainas (UD) – 
daugeliui jau neblogai žino-
mas terminas. Vis dėlto, pa-
sak Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento direktoriaus pava-
duotojos, vykdančios direkto-
riaus funkcijas, Jolantos Šliu-
žienės, nors jau kurį laiką kal-
bėjome apie universalaus di-
zaino principų taikymą, trū-
ko praktinių įrankių įsivertinti 
savo paslaugų, priemonių bei 
gaminių prieinamumą. Neį-
galiųjų departamento inicia-
tyva toks įrankis – UD pa-
tikros lapas – sukurtas ir jau 
pristatytas Seimo Neįgaliųjų 
teisių komisijos posėdyje.

J. Šliužienės teigimu, UD pa-
tikros lapas yra universali pas-
laugų prieinamumo ir gaminių 
tinkamumo vertinimo sistema, 
pagal kurią galima įvertinti ir 
apskaičiuoti produktų (paslau-
gų ir gaminių) prieinamumo ir 
tinkamumo visiems lygmenį. 
Jis sukurtas Neįgaliųjų reika-
lų departamentui įgyvendinant 
Nacionalinės neįgaliųjų sociali-
nės integracijos 2013–2020 me-
tų programos 2019 metų veiks-
mų plano priemonę „Organi-
zuoti mokymus savivaldybių ir 
nevyriausybinių organizacijų 
atstovams universalaus dizaino 
principų taikymo srityje“.

UD patikros lapo 
pagrindas – kokybinis 

tyrimas
UD patikros lapo paskirtis – 

paprastai apibūdinti, kaip turi 
būti projektuojama, konstruo-
jama ir tvarkoma aplinka, tei-
kiama informacija, organizuo-
jama komunikacija, gaminami 
gaminiai ir pan., kad paslaugos 
bei gaminiai būtų prieinami vi-
siems žmonėms.

Šiai metodikai sukurti Ne-
įgaliųjų reikalų departamentas 
pasitelkė Vilniaus universite-
to Medicinos fakulteto Sveika-
tos mokslų institutą. Jo atstovės 
Anos Staševičienės teigimu, rei-
kėjo nustatyti pagrindinius pas-
laugų prieinamumo ir gaminių 
tinkamumo visiems vartotojams 
vertinimo kriterijus, sudaryti 
vertinamų elementų sąrašą, pa-
rengti UD principų taikymo re-
komendacijas ir patį UD patik
ros lapą. Tam buvo atliktas ko-
kybinis tyrimas, apklausti dvie-
jų tikslinių grupių – paslaugų bei 
gaminių vartotojų ir jų teikėjų 
bei gamintojų – atstovai, išsiaiš-
kinti svarbiausi dalykai, į kuriuos 
būtina atkreipti dėmesį, kad pa-
slaugos ir gaminiai būtų prieina-
mi ir tinkami visai visuomenei, 
taip pat organizuoti mokymai.

Pasak J. Šliužienės, tyrimas 
atskleidė, kad paslaugų ir gami-
nių vartotojai, jų teikėjai bei ga-
mintojai universalų dizainą su-
pranta skirtingai. Ši sąvoka daž-
niausiai suprantama kaip fizinės 
aplinkos pritaikymas, todėl dau-

giausiai dėmesio skiriama judėji-
mo negalią turinčių asmenų po-
reikiams užtikrinti. Kitų negalių 
turintiems asmenims padėti pa-
prastai pasitelkiamas atsakingas 
asmuo, kuris galėtų pasitikti, pa-
lydėti ir pan. Paslaugas teikian-
tys tyrimo dalyviai nurodė, kad 
jiems sunkiausia aptarnauti nere-
gius ir silpnaregius, o lengviau-
sia – klausos negalią turinčius 
asmenis. O štai pastarieji teigė, 
jog jiems sunku gauti tinkamas 
paslaugas dėl sudėtingos komu-
nikacijos su klientus aptarnau-
jančiu personalu. Paslaugų teikė-
jų grupės dalyviai pabrėžė, kad 
jiems trūksta įgūdžių bendrauti 
su neįgaliais asmenimis.

Visi reikalavimai – vienoje 
vietoje

A. Staševičienės teigimu, 
rengiant UD patikros lapą, buvo 
labai svarbu kuo aiškiau aprašyti, 
kaip turi būti pritaikytas vienas 
ar kitas objektas, gaminys, nu-
rodyti konkrečius reikalavimus 
ir rekomendacijas. „Visi reikala-
vimai ir rekomendacijos pateikti 
remiantis tiek Lietuvos, tiek tarp-
tautinių teisės aktų reglamen-
tais, – sako A. Staševičienė. – 
Pateikdami bet kurią rekomen-
daciją, nurodėme šaltinį – teisės 
aktą, kuriame ji reglamentuo-
ta. Tarp šių šaltinių – bendruo-
sius universalaus dizaino prin-
cipus nustatantys dokumentai: 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencija, Neįgaliųjų socialinės 
integracijos įstatymas, Europos 
Parlamento ir Tarybos direkty-
va „Dėl gaminių ir paslaugų pri-
einamumo reikalavimų“ ir kt., o 
taip pat konkrečius reikalavimus 
nurodantys teisės aktai: Statybos 
įstatymas, Statybos techniniai 
reglamentai, ISO, IDO standar-
tai, higienos normos, kelių eismo 
taisyklės ir pan.“

Patikros lape nurodytą in-
formaciją galima susirasti ir sa-
varankiškai, tačiau tai pareika-
lautų nemažų laiko, žmogiškų-
jų, o taip pat ir finansinių ištek
lių, nes prieiga prie kai kurios 
informacijos yra mokama. Vie-
noje vietoje pateikti visi rodik
liai – didelis palengvinimas uni-
versalaus dizaino principus kuo 
platesniu mastu pasirengusiems 
taikyti paslaugų ir gaminių tei-
kėjams bei gamintojams.

Paslaugų ir gaminių 
vertinimo kriterijai

Pristatydama UD patikros 
lapą J. Šliužienė atkreipė dėme-
sį, kad jame išskirti paslaugų ir 
gaminių prieinamumo bei tin-
kamumo vertinimai. Vertinant 
paslaugų prieinamumą visiems 
vartotojams, rekomenduojama 
išanalizuoti tokias fizinės aplin-
kos prieinamumo pozicijas: auto-
mobilių statymas; takai iki pasta-
to, rampos; įėjimas į pastatą, ko-
ridoriai; laiptai, liftai; durys, lan-
gai; tualetai ir sanitariniai maz-
gai; klientų aptarnavimo vietos; 
interjero detalės. Svarbu įvertin-

ti ir informacijos bei komunika-
cijos prieinamumą – ar lengva 
orientuotis, kaip vyksta rašytinė 
komunikacija; kaip naudojamos 
informacinės ir komunikacinės 
technologijos. Taip pat rekomen-
duojama išanalizuoti valdymo ir 
priežiūros aspektus.

Vertinant gaminių tinkamu-
mą visiems vartotojams, siū-
loma atkreipti dėmesį, kaip jie 
atitinka pagrindinius UD prin-
cipus: lygias galimybes; lanks-
tumą; intuityvumą ir paprastą 
naudojimą; suvokiamą infor-
maciją; saugumą ir toleranciją 
klaidai ir kt.

Gaminių vartotojams labai 
svarbus jų įpakavimas bei žen-
klinimas ant pakuočių. Patikros 
lape rekomenduojama įvertin-
ti, ar pakuočių atidarymo vie-
tos lengvai randamos, aiškiai 
matomos, neužklijuotos rekla-
miniais lipdukais, ar jas galima 
lengvai, nesinaudojant papildo-
momis priemonėmis, atidaryti 
ir pan. A. Staševičienė prime-
na, kad negalią turintys tyrimo 
dalyviai akcentavo, jog jiems 
visiškai nepriimtinos vakuumi-
nės gaminių pakuotės. Pastabų 
jie turėjo ir iš plastiko pagamin-
toms pakuotėms – jas atidaryti 
gerokai sunkiau nei popierines.

Svarbu ir tai, ar informaci-
ja ant pakuotės lengvai įskaito-
ma, ar ne per smulkus šriftas, 
ar suprantamas teksto turinys, 
ar naudojami paveiksliukai ir 
schemos, ar lengvai surandama 
ir aiškiai įskaitoma maisto pro-
duktų galiojimo data, ar yra ga-
limybė ant pakuotės esančią in-
formaciją perskaityti alternaty-
viuoju būdu – Brailiu raštu, nu-
skenavus barkodą, išgirsti bal-
su ar pan.

Departamentas įsivertins 
pirmiausia

J. Šliužienė įsitikinusi, kad 
šis instrumentas įmonėms, įs-
taigoms ir organizacijoms pa-
dės įsivertinti savo aplinką, tei-
kiamas paslaugas, gaminamus 
gaminius, paskatins imtis po-
kyčių. Artimiausiu metu Neįga-
liųjų reikalų departamentas Pas-
laugų prieinamumo ir gaminių 
tinkamumo visiems vartotojams 
kuo platesniu mastu patikros la-
pą patvirtins kaip rekomenduo-
jamą priemonę įstaigoms ir or-
ganizacijoms. Dar šiemet numa-
tomos 8 viešinimo kampanijos, 
skirtos informuoti visuomenę 
apie sukurtą įrankį ir galimybę 
įsivertinti gaminių bei paslaugų 
prieinamumo visiems lygį.

J. Šliužienė patikino, kad 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
tas bus pirmoji įstaiga, kuri įsi-
vertins savo teikiamų paslaugų 
prieinamumo visiems lygį. Vi-
si norintys pasekti jo pavyzdžiu 
Patikros lapą ir jo pildymo ins-
trukciją gali atsisiųsti iš Neįga-
liųjų reikalų departamento in-
terneto svetainės http://www.
ndt.lt/universalusdizainas.

Aldona DELTUVAITĖ

Universali aplinka

Seimas pradėjo svarstyti so-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nistro Lino Kukuraičio pri-
statytą Vienkartinės išmokos 
socialinio draudimo pensijų 
ir šalpos išmokų gavėjams 
įstatymo projektą (Nr. XI-
IIP-4778), pagal kurį seny-
vo amžiaus gyventojams, ne-
įgaliesiems, našliams, našlai-
čiams siūloma skirti vienkar-
tinę 200 eurų dydžio išmoką.

Ji būtų išmokama, jeigu as-
meniui iki 2020 m. gruodžio 
31 d. buvo arba bus paskirta 
bent viena iš šių „Sodros“ išmo-
kų: senatvės, netekto darbingu-
mo (invalidumo) pensija, naš-
lių, našlaičių ar maitintojo ne-
tekimo pensija, ištarnauto laiko 
pensija, kompensacija už ypatin-
gas darbo sąlygas, šalpos pensi-
ja ar kompensacija, pensija, pa-
skirta pagal tarptautines sutartis 

ar Europos Sąjungos socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo 
reglamentus.

Vienkartinė išmoka būtų 
mokama be atskiro asmens pra-
šymo 2020 m. rugpjūčio mėn.

Jei asmeniui teisė į išvardy-
tas išmokas atsirastų po šių me-
tų liepos 1 d., vienkartinę išmo-
ką jis gautų kartu su jau paskir-
ta išmoka. Kaip pažymima do-
kumento aiškinamajame rašte, 
vienkartines išmokas gautų apie 
910 tūkst. asmenų.

Po pristatymo už teisės akto 
projektą balsavo 108 Seimo na-
riai, prieš – 1, susilaikė 8 parla-
mentarai. Pritarus projektui po 
pateikimo, toliau jis bus svars-
tomas ypatingos skubos tvarka. 
Pag rindiniu komitetu šiam klau-
simui svarstyti paskirtas Socia-
linių reikalų ir darbo komitetas. 
Galutinis balsavimas dėl šio klau-
simo numatomas gegužės 7 d.

LRS inf.

Vienkartinės išmokos 
senyvo amžiaus ir 

neįgaliems gyventojams – 
Seimo rankose

Aktualijos

Nuo gegužės 4 d. pakeisti 
neįgalių asmenų automobi-
lių statymo kortelės išdavi-
mo kriterijai.

Tai padaryta tam, kad šios 
kortelės būtų išduodamos kuo 
didesnei tikslinei asmenų gru-
pei, turinčiai mobilumo (judė-
jimo) sunkumų.

Nuo šiol neįgalių asmenų au-
tomobilių statymo kortelė bus 
išduodama:
 darbingo amžiaus asme-

nims, kuriems nustatytas 0–25 
proc. darbingumo lygis;
 darbingo amžiaus asme-

nims, kuriems nustatytas 30–55 
proc. darbingumo lygis ir ku-
riems sunku naudotis viešuoju 
ir privačiu transportu (asmens 
veik los ir gebėjimo dalyvauti 
klausimyne tai įvertinta 3–4 ba-
lais), ir kurie patys vairuoja len-
gvuosius automobilius;
 senatvės pensijos amžių 

sukakusiems asmenims, kuriems 
iki senatvės pensijos amžiaus bu-
vo nustatytas 30 proc. darbingu-
mo lygis ir kurie patys vairuoja 
lengvuosius automobilius;
 senatvės pensijos amžių 

sukakusiems asmenims, ku-
riems nustatytas didelių specia
liųjų poreikių lygis;
 senatvės pensijos amžių 

sukakusiems asmenims, kuriems 
nustatytas specialusis nuolati-
nės priežiūros (pagalbos) porei-
kis ir kuriems sunku naudotis 
viešuoju ir privačiu transportu 
(asmens veiklos ir gebėjimo da-
lyvauti klausimyne tai įvertinta 
3–4 balais), ir kurie patys vai-
ruoja lengvuosius automobilius;
 asmenims iki 18 metų, 

kuriems nustatytas sunkus ne-
įgalumo lygis arba specialusis 
nuolatinės pirmo lygio priežiū-
ros (pagalbos) poreikis;
 asmenims, kuriems nusta-

tytas specialusis lengvojo auto-
mobilio įsigijimo ir jo techninio 
pritaikymo išlaidų kompensaci-
jos poreikis ir kurie patys vai-
ruoja lengvuosius automobilius;
 asmenims, kuriems iki 

2019 m. sausio 1 d. buvo nu-
statytas specialusis nuolatinės 
priežiūros (pagalbos) poreikis 
arba specialusis transporto iš-
laidų kompensacijos poreikis ir 
kurie patys vairuoja lengvuosius 
automobilius.

NDNT ir „Bičiulystės“ inf.

Pakeisti neįgalių asmenų 
automobilių statymo 

kortelės kriterijai
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Kaip aš pažinau negalią

Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė Bronė Kaleinikovienė.

Liga atėjo tyliai
Liga į B. Kaleinikovienės 

gyvenimą atėjo 2008 metais. 
Tuomet moteris nieko ypatin-
go nejautė, tik bendrą silpnu-
mą, nei iš šio, nei iš to išbėrė. 
Nieko blogo neįtarė – juk nuo-
vargio ir bėrimo priežasčių gali 
būti daugybė. Labiau išgąsdino 
rentgeno nuot raukos – jose bu-
vo matyti kompresinis stuburo 
slankstelių lūžis. Kraujo tyri-
mas parodė didelį kraujo nusė-
dimą. Atlikus detalesnius tyri-
mus B. Kaleinikovienė išgirdo, 
kad serga mielomine kraujo liga 
(paaiškėjo, kad ir stuburo kaulai 
lūžo dėl to, kad buvo paveikti li-
gos). Laimei, I stadija.

Daktarai svarstė įvairius gy-
dymo variantus, tačiau aplinki-
nių meiliai Bronele vadinama 
moteris nedvejojo – pasitaru-
si su dukromis nutarė imti jautį 
už ragų ir pradėti gydytis che-
moterapija. Jau buvo susitarusi 
ir dėl kaulų čiulpų transplanta-
cijos, bet sutrukdė netikėta trau-
ma – lūžo žastikaulis. Taigi pir-
miausia teko ištverti kitą opera-
ciją. Tik atsigavus po jos buvo 
galima svarstyti apie rimtesnes 
procedūras. Kaulų čiulpų trans-
plantacija – labai rimtas dalykas, 

juk prieš ją imunitetas sumaži-
namas iki minimumo.

B. Kaleinikovienė prisime-
na, kad buvo labai sunku įveik-
ti šį kelią – reikėjo mokytis net 
vaikščioti, jau nekalbant apie di-
džiulį organizmo išsekimą. Maža 
to, teko kovoti su infekcijomis – 
buvo užklupęs plaučių uždegi-
mas. Moteris dėkinga savo šei-
mai, ypač trims dukroms, ku-
rios labai palaikė, skatino nepa-
siduoti, padėjo fiziškai ir morališ-
kai. Juk tuo metu pati nieko ne-
galėjo – tik gulėjo kaip daržovė. 
„Visi bendromis jėgomis ir stojo-
mės“, – sako B. Kaleinikovienė.

Reikia nuolat kovoti
Rezultatai pradžiugino – 2 

metus kraujo rodikliai buvo la-
bai geri. Po to liga vėl atsinauji-
no. Teko iš naujo pradėti gydy-
mą. Šį kartą chemoterapiją mo-
teris labai sunkiai pakėlė. Blogai 
jautėsi, prasidėjo kojų polineuro-
patija (pasidarė sunku vaikščio-
ti, vargino skausmai). Vis dėlto 
liga dar kartą atsitraukė. Ir vėl 2 
metai ramybės. Po to – trečias 
recidyvas. Tuomet gydytojai jai 
pritaikė pažangesnius vaistus, 
kurie padėjo. Tačiau neilgam – 
pagerėjimą vėl keitė pablogėji-

mas. Taip visą dešimtmetį. Ir da-
bar B. Kaleinikovienė nuolat su 
nedidelėmis pertraukomis geria 
cheminius preparatus. Liga tapo 
nuolatine palydove – visą laiką 
turi būti pasirengus su ja kovo-
ti. Reikia susitaikyti ir su dau-
gybe kitų ligų – polineuropati-
ja, diabetu, astma, nuolatiniais 
skausmais. Vartojant hormonus 
su chemija kyla cukrus, krau-
jospūdis. „Reikia gerai pagalvo-
ti, kokios ligos neturiu. Ką čia 
daug kalbėti apie tą sveikatą“, – 
ranka numoja moteris.

B. Kaleinikovienė atvira – su 
vaikais aptarė ir blogiausią scena-
rijų. Tai natūralu ir nieko nega-
li pakeisti. Stengiasi gyventi tuo, 
kas yra šiandien – vengti didelių 
išgyvenimų, būti aktyvi. Ir aša-

rų dėl ligų nelieja. „Aš dėl anū-
ko galiu susigraudinti, o dėl sa-
vo sveikatos – ne. Yra bėda, yra 
ir roda“, – tokio principo laikosi 
moteris. Ji sako linkusi ne pulti į 
neviltį, o spręsti problemas.

Siekia, kad vaistai būtų 
prieinami

B. Kaleinikovienė džiaugia-
si, kad galėjo prisidėti prie pa-
žangesnio onkologinių ligonių 
gydymo. Jos teigimu, parinkti 
tinkamus vaistus kraujo ligoms 
gydyti labai sunku. Jai pasise-
kė – vaistai tiko. Tačiau daugelis 
sergančiųjų nesulaukia galinčio 
padėti gydymo. Kai kurie vais-
tai registruoti Europos Sąjun-
goje, pripažįstami kaip efekty-
vūs ir saugūs, jų nauda įrodyta, 
o Lietuvoje nekompensuojami. 
Po aktyvių onkologinėmis ligo-
mis sergančius žmones vienijan-
čių organizacijų žygių, tarp jų – 
ir B. Kaleinikovienės kreipimo-
si, Sveikatos apsaugos ministeri-
ja priėmė sprendimą į kompen-
suojamųjų vaistų sąrašą įtraukti 
4 preparatus, skirtus onkologi-
nėms ligoms gydyti. Jie bus priei-
nami nuo liepos mėnesio. Šis 
procesas užtruko bene 5 metus.

Pasak B. Kaleinikovienės, 
jai labiausiai rūpi jauni žmonės 
(nes liga vis jaunėja) – norisi, 
kad jie būtų gydomi kuo koky-
biškiau, kad vaistai kuo mažiau 
pažeistų organizmą. „Šie prepa-
ratai – tai ilgesnis žmonių gyve-

nimas, laimingos šeimos ir daug 
gerų darbų Lietuvai. Jei yra iš-
rasti geriausi gydymo būdai, ko-
dėl mes jų netaikome sergant 
tokiomis rimtomis ligomis? Tu-
rime labai gerų specialistų, rei-
kia tik duoti jiems įrankį dirb-
ti“, – dalijasi mintimis B. Ka-
leinikovienė ir džiaugiasi, kad 
pagaliau onkologiniai ligoniai 
buvo išgirsti.

Svarbu nenustoti bendrauti
B. Kaleinikovienė susitai-

kė su liga ir džiaugiasi, kad ga-
li realizuoti save – dar vairuo-
ja, vadovauja neįgaliųjų draugi-
jai, yra onkologinių ligonių or-
ganizacijų „Kraujas“ ir „Pola“, 
LSDP Kupiškio skyriaus tary-
bos narė. „Džiaugiuosi, kad liga 
leidžia gyventi visavertį gyveni-
mą, dirbti mėgstamą darbą, da-
lyvauti visuomeninėje veikloje. 
Labai malonu, kai kažkam dar 
gali padėti“, – sako Kupiškio ra-
jono neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkė. Ji visiems pataria – ne-
svarbu, kad užklupo sunki li-
ga – ieškokite, kur galite sa-
ve realizuoti. Svarbu nenustoti 
bendrauti, neužsidaryti. Nieka-
da nežinai, kas laukia rytoj. Dėl 
to reikia džiaugtis tuo, kas yra 
dabar. Štai praeis karantinas ir 
vėl bus galima drąsiai apkabin-
ti mylimus anūkus, pasidžiaugti 
jų sukurtais darbeliais, išdaigo-
mis – argi tai ne laimė?

Emilija STONKUTĖ

Džiaugiuosi, kad liga leidžia 
gyventi visavertį gyvenimąNe vienus metus gydytojai hematologai ir onkologinius ligonius 

vienijančios asociacijos „Kraujas“, „Pola“ kovojo už tai, kad būtų 
kompensuojami pažangesni vaistai kraujo vėžiui gydyti. Kupiš-
kio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Bronė Kaleinikovienė, 
pati jau daugiau nei 10 metų gyvenanti su kraujo liga, džiaugia-
si, jog galėjo bent kiek prisidėti, kad šis tikslas būtų pasiektas.

Rokas Jarašius: suteikime žmonėms 
galimybę būti savarankiškiems

(atkelta iš 1 psl.)

R. Jarašius su drauge. 

žmonių tokios pagalbos nesu-
laukia“, – svarsto R. Jarašius. Jo 
teigimu, šiuo metu asmeniniai 
asistentai beveik nesiskiria nuo 
socialinių darbuotojų – pade-
da labiau buityje. „Tokia asme-
ninio asistento pagalba netenka 
savo tikrosios esmės. Ji labiau 
orientuota į tai, kad žmogus iš-
gyventų, bet ne gyventų visa-
vertį gyvenimą. Jam reikia ki-
tų dalykų – galimybės mokytis 
(kad kasdien palydėtų į univer-
sitetą), nueiti į teatrą, į kiną“, – 
dalijasi mintimis Rokas.

Jis sako su tokiom paslau-
gom, kokios yra dabar, savaran-
kiškai gyventi negalėtų – jam 
reikia pagalbos ir naktį. Gerai, 
kad šiuo metu turi draugę, kuri 
pagelbėja. Kitaip tokią paslaugą 
reikėtų pirkti. Tačiau iš valsty-
bės gaunamos neįgaliojo pensi-
jos to padaryti neįmanoma. Su-
sidaro užburtas ratas – jei neturi 
darbo, negali susimokėti už ge-
resnes paslaugas, o jei nesi sa-
varankiškas – negali dirbti. De-
ja, to valstybė neskatina – jam 
buvo atsisakyta suteikti paramą 
darbo vietai steigti, nes darbin-
gumas – 0 proc. Viską turėjo pa-
sidaryti savo lėšomis.

Pritaikyta aplinka – būtina 
savarankiškumo sąlyga
Kai R. Jarašius po avarijos 

grįžo į gyvenimą, jis pamatė, 
kaip negalią turinčiam žmogui 
svarbu pritaikyta aplinka. „Pa-
matai, kad negali pravažiuoti 
pro duris, kad vonia nepritaiky-
ta“, – prisimena vyriškis. Deja, 

po sunkios traumos sveikstan-
tis žmogus pats turi visko ieš-
koti, aiškintis, kas priklauso, 
neprik lauso. 

Aplinka – vienas didžiausių 
kliuvinių, trukdantis žmogui 
būti savarankiškam. Nepriei-
namos netgi ligoninės – nepri-
taikyti jų tualetai, procedūrų 
kabinetai. Tas pats ir sanatori-
jose. Į reabilitaciją nuvažiavu-
siam žmogui neįgaliojo vežimė-
lyje skiriamos tik arbatos gėri-
mo ir panašios procedūros. Pur-
vo, vandens vonios ir kitas gy-
dymas neprieinamas. „Aš noriu 
rimtesnių dalykų. Sutinku net ir 
susimokėti – kam važiuoti į sa-
natoriją, jei iš to nėra jokios nau-
dos“, – stebisi R. Jarašius.

„Kartais pagalvoju, koks bū-
tų pasaulis, jei visi judėtų veži-
mėliais – niekam nekiltų abe-

jonių, kad prieinama aplinka 
naudinga visiems. Dabar dau-
gelis viską daro formaliai, ren-
kasi sprendimus, kurie būtų pa-
tiems patogesni, stengiasi tik iš-
vengti atsakomybės“, – svarsto 
vyriškis. Pavyzdžiui, pastarai-
siais metais pastatyta nemažai 
apžvalgos bokštų, bet visi jie 
neprieinami.

Puikūs pavyzdžiai – 
užsienyje

R. Jarašius dalijasi kelionės 
Kipre įspūdžiais – viešbučio 
savininkas apie 20 metų sėdi 
neįgaliojo vežimėlyje. Čia dir-
ba visa jo šeima – ir sesuo juda 
neįgaliojo vežimėliu, o jos vy-
ras aklas. Jie puikiai žino, kaip 
aplinka turi būti pritaikyta vi-
siems. Į šį viešbutį atostogauti 
renkasi žmonės iš viso pasau-
lio – ir ne tik turintys negalią. 
Viešbučio prieinamumas – ne 
tik galimybė judėti be kliūčių. 
Jis prasideda nuo oro uosto, iš 
kurio atvažiuojama pasiimti pri-
taikytu transportu, reguliuoja-
ma lova kambaryje, keltuvas į 
lovą iš vežimo, į baseiną. Svar-
bu, kad būtų galimybė važinė-
tis po apylinkes, pamatyti įžy-
mybes, kad maršrutai būtų pri-
taikyti. Taip pat norisi pasimau-
dyti jūroje. Visa tai Rokas ra-
do Kipre. Viešbučio savininkas 
netgi nuomoja įrangą kitiems 
viešbučiams. Speciali kėdė į jū-

rą taip pat buvo įrengta jo ini-
ciatyva – įtikino vietos valdžią, 
kad ji reikalinga. Viešbučio sa-
vininkas įdarbino porą žmonių 
iš Šri Lankos, kurie jam padeda 
ir dieną, ir naktį. Kitas pavyzdys 
– neįgaliesiems puikiai pritaiky-
tas Saragosos miestas Ispanijo-
je. Dėl to čia plūsta daug turistų. 
Mitas, kad neįgalieji nekeliauja.

Deja, Lietuvoje tokie daly-
kai sunkiai įsivaizduojami. Prieš 
porą metų „Erzon“ įgyvendino 
projektą – reikėjo apgyvendin-
ti žmones skirtingose Lietuvos 
vietose. Buvo labai sunku su-
rasti pritaikytų viešbučių. Vie-
nintelė vieta, kurioje tikrai pa-
togu – Monciškės. Čia – neį-
galiųjų rojus. Tiesa, keliaujant 
Lietuvoje į automobilį galima 
susidėti keltuvą, tualetinę kėdę 
ir nusivežti. Į užsienį susiruošus 
to padaryti nepavyks. Reikia la-
bai kruopščiai planuoti kelionę, 
kartais – reikiamas priemones 
išsinuomoti papildomai. Dėl to 
neįgaliajam kelionė dažnai at-
sieina kur kas brangiau. Tačiau 
norint keliauti visada galima 
rasti būdų. Net Indijoje yra pa-
daryta nemažai pandusų.

Asociacijai vadovauti 
trūksta laiko

R. Jarašius pabrėžia, kad la-
bai svarbu spręsti ir transporto 
problemas (kiekviena taksi įmo-
nė turėtų turėti po keletą pritai-

kytų automobilių), taip pat kad 
atsirastų kuo daugiau galimybių 
mokytis nuotoliniu būdu (gal 
karantinas paspartins šiuos pro-
cesus). Jis įsitikinęs, kad pokyčių 
visuomenėje galima pasiekti kal-
bantis, aiškinant, parodant, kad 
tai svarbu. „Žmonės neįgaliųjų 
nemato, anksčiau aš irgi nema-
tydavau, nes nebuvo aktualu. 
Kai susiduri, pamatai, kad yra jų 
netgi labai nemažai“, – dalijasi 
mintimis R. Jarašius. Jis tiki, kad 
asociacija „Savarankiškas gyve-
nimas“ gali prisidėti prie šių po-
kyčių. Vis dėlto pats jai vadovau-
ti nesiima – jos vairą perdavė ak-
tyviems asociacijos nariams, ku-
rie turi daug energijos ir minčių. 
Pats sako esantis labai užsiėmęs.

Vis dėlto R. Jarašius tiki, kad 
kiekvienas žmogus, kad ir kur 
begyventų, kokią negalią be-
turėtų, gali ir pats pakeisti sa-
vo gyvenimą. „Svarbu judėti į 
priekį. Jei judi, gyvenimas pa-
sikeičia. Problemos prasideda, 
jei žmogus neranda savo vietos. 
Kai atrandi, kas tau svarbu, at-
siranda gyvenimo prasmė, o ta-
da žmogus jaučiasi laimingas“, – 
sako R. Jarašius. Jis tai gali pa-
grįsti savo pavyzdžiu. Jam sa-
kė, kad nepajėgs net kvėpuoti, 
o dabar jis konsultuoja žmones 
iš viso pasaulio – iš Kolumbijos, 
Bahreino, Kanados, Ukrainos.

Aurelija BABINSKIENĖ
Asmeninio archyvo nuotr.

Aldonos Milieškienės nuotr.
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Pastaruoju metu vis dau-
giau rašoma apie neįga-

liesiems svarbius dalykus, 
įvairias problemas ir net jų 
sprendimo būdus. Visa tai 
yra labai gražu ir gerai, tačiau 
tokių straipsnių pavadinimai 
daro atvirkštinį poveikį. Nie-
kam ne paslaptis, kad žmo-
nės yra pertekę informacijos 
bei naujienų, tad dažniausiai 
tik peržvelgia antraščių pa-
vadinimus ir net nesigilina 
į turinį. 

Ką apie neįgaliuosius gali-
ma pagalvoti iš straipsnių ant
raščių? Neįgalieji yra vargšai, 
nuskriausti prašytojai, ku-
riems visada viskas blogai, 
kuriuos skriaudžia ir engia, 
arba tiesiog šventieji kanki-
niai. Ar tikrai norime, kad 
visuomenė būtent taip į mus 
žiūrėtų? Niekas net nepasigi-
lins, kas rašoma tuose straips-
niuose, nes žmogus, pamatęs 
nuotrauką su neįgaliuoju ir 
antraštės pavadinimą pagal-
vos: „Ai, čia vėl apie tuos in-
validus“ ir geriau paskaitys 
apie eilinės žvaigždutės mei-
lės peripetijas.

Žiniasklaida daro labai 
didelę įtaką visuomenės nuo-
monei. Atitinkamai parinkta 
straipsnio antraštė ir nuot
rauka gali turėti tiek neigia-
mą, tiek teigiamą poveikį. 
Vos ne kas antroje antraštėje 
vartojamas žodis „diskrimi-
nacija“. Koks darbdavys no-
rės darbinti specialiųjų po-
reikių turintį darbuotoją, jei 
susidarys nuomonę, kad ne-
įgalieji labai pretenzingi ir 
jautrūs žmonės, amžinai ke-
liantys reikalavimus? O kaip 
į neįgalųjį žiūri aptarnavimo 
sferos darbuotojai? Juk nuė-
jus į prabangesnę parduotuvę 
niekas manęs, sėdinčios veži-
mėlyje, nevertina rimtai. Aš 
vargšiukė, tikriausiai atėjau 
tiesiog pavarvinti seilę, o ne 
ko nors įsigyti. Taip yra to-
dėl, kad žmonės turi išanks-
tinę nuomonę, kurią susidaro 
būtent iš žiniasklaidos kuria-
mo įvaizdžio.

Subliuškusios savarankiš-
ko gyvenimo svajonės, neį-
galieji priversti kažką daryti, 
neįgalieji negali kažko daryti, 
skurdi egzistencija, neįgalie-
ji skundžiasi, diskriminacija, 
neprieinama... Būtent tokie 
žodžiai dominuoja straipsnių 
apie neįgaliuosius antraštėse. 
Baisu, tiesa? Bet pasigilinus 

į pačius straipsnius, dažniau-
siai tai yra seniūnijų, na, blo-
giausiu atveju – savivaldybių 
lygio prob lemos. Taip, tų pro-
blemų herojams gal šiuo metu 
tai patys svarbiausi dalykai ir 
gal prob lemos paviešinimas ją 
padėjo išspręsti, tačiau kokia to 
kaina platesne prasme?

Deja, taip jau yra, kad kiek
vienas negalią turintis žmogus 
yra visos neįgaliųjų bendruo-
menės atstovas. Ir iš vieno in-
divido elgesio sprendžiama apie 
visą grupę. Tai įsišakniję psi-
chologiniai dalykai, kurių ne-
pakeisime. Reikėtų prisimin-
ti seną, bet dabar itin aktualų 
priežodį „Pagal išvaizdą sutin-
ka, pagal protą išlydį“, tik žodį 
„išvaizda“ keisčiau į „įvaizdį“. 
Niekas niekada į neįgaliuosius 
nežiūrės kaip į visaverčius vi-
suomenės narius, jeigu jie tik 
kels gailestį. Gailestis žlug-
do ir įkalina aukos vaidmeny-
je, bet tikrai nepadeda būti ly-
giam su kitais.

Nesakau, kad viskas gerai. 
Yra įvairių negalių ir žmonės 
susiduria su skirtingomis prob
lemomis. Vieni patys mėgina 
jas spęsti, kiti laukia, kol kas 
nors kitas jas išspręs, tretiems 
reikia sisteminių pokyčių. Bet 
esu įsitikinusi, kad dauguma tų 
problemų spręstųsi daug grei-
čiau ir efektyviau, jei nebūtų 
pateikiamos kaip kaltinimai, 
o neįgalieji nestovėtų aukų ir 
prašytojų vaidmenyje. Žinau, 
kad nuskambės banaliai, bet 
„jei nori pakeisti pasaulį, pir-
miausia keiskis pats“. Kol neį-
galieji įsivaizduos esą „likimo 
nuskriaustieji“, niekas nepasi-
keis ir visuomenė nevertins jų 
kaip savo dalies, mes taip ir lik-
sime atskira grupė.

Aš nekaltinu žiniasklai-
dos – ji daro tai, kas naudinga. 
Pelną neša reklama ir patiktu-
kai, o ne tikroji žurnalistika ir 
objektyvūs straipsniai. Nekal-
ti ir straipsnių herojai – jie tie-
siog sprendžia savo problemas 
ir mėgaujasi dėmesiu. Valdi-
ninkai irgi tik laikosi įstatymo 
raidės. O ką šitoje schemoje da-
ro nevyriausybinės organizaci-
jos, kurios atstovauja ir gina ne-
įgaliuosius? Kokia jų pozicija ir 
strategija šiuo klausimu? Šįkart 
paliksiu tai jūsų apmąstymui.

Virginija DAMBRAUSKAITĖ

Aš – pilietis

Įvaizdžio 
galia

Negalios ABC Techninės pagalbos 
priemonių, įsigytų 

savo lėšomis, išlaidų 
kompensavimas

„Bičiulystę“  
skaitykite ir 

internete
www.biciulyste.lt

Kai kurias techninės pagal-
bos priemones (toliau – TP) 
galima įsigyti savo lėšomis, o 
vėliau susigrąžinti sumokėtus 
pinigus, t.y. gauti priemonės 
įsigijimo išlaidų kompensa-
ciją. Pateikiame informaci-
ją apie šį TP įsigijimo būdą.

Judėjimo techninės pagalbos 
priemonės, kurias įsigijus gali-
ma gauti kompensacijas:

1. čiužinys praguloms iš-
vengti – vieną kartą per 3 me-
tus iki 44 eurų, bet ne daugiau 
už faktines įsigijimo išlaidas;

2. pasėstas praguloms iš-
vengti – vieną kartą per 3 me-
tus iki 70 proc. faktinių įsigiji-
mo išlaidų, bet ne daugiau kaip 
150 eurų;

3. aktyvaus tipo vežimėlis – 
vieną kartą per 5 metus iki 1 450 
eurų, bet ne daugiau už faktines 
įsigijimo išlaidas;

4. neįgaliojo vežimėlis, 
skirtas tetraplegikui, – vieną 
kartą per 5 metus iki 1 450 eu-
rų, bet ne daugiau už faktines 
įsigijimo išlaidas;

5. palydovo valdomas ran-
kinis neįgaliojo vežimėlis asme-
niui iki 18 metų – vieną kartą 
per 4 metus iki 869 eurų, bet ne 
daugiau už faktines įsigijimo iš-
laidas;

6. skuteris – vieną 
kartą per 6 metus iki 
290 eurų, bet ne dau-
giau už faktines išlai-
das;

7. palydovo valdo-
mas rankinis neįgaliojo 
vežimėlis – vieną kar-
tą per 5 metus 80 proc. 
faktinių įsigijimo išlai-
dų, bet ne daugiau kaip 
869 eurus;

8. mechaninis varytuvas – 
vieną kartą per 6 metus 80 proc. 
faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne 
daugiau kaip 900 eurų;

9. kojomis minamas triratis 
ar keturratis – vieną kartą per 4 
metus 90 proc. faktinių įsigiji-
mo išlaidų, bet ne daugiau kaip 
1 800 eurų.

Kompensacijas galima gau-
ti ir įsigijus kai kurias regos ir 
klausos TP.

Prašymo pateikimas 
ir sprendimo dėl 

kompensacijos skyrimo 
priėmimas

Asmuo, norėdamas įsigyti 
TP su kompensacija, turi kreip-
tis į Techninės pagalbos neįga-
liesiems centro (TPNC) skyrių 
ir išsiaiškinti galimybę ją gauti, 
t. y. ar jo diagnozė atitinka nu-
statytus kriterijus, ar pasibaigęs 
anksčiau gautos kompensaci-
jos nustatytas terminas, ir kitas 
kompensacijos gavimo sąlygas. 
TPNC direktoriaus paskirta ko-
misija sprendimą dėl kompen-
sacijos skyrimo priima per 10 
dienų, o asmuo skambučiu arba 
raštu apie priimtą sprendimą ir 
privalomus pateikti dokumentus 
informuojamas ne vėliau kaip 
per 5 dienas nuo sprendimo pri-
ėmimo dienos.

Jei TPNC teritorinis padali-
nys asmenį aprūpina rankomis 

arba automatiškai reguliuoja-
ma lova, o asmuo kreipiasi ir 
dėl čiužinio praguloms išveng-
ti įsigijimo išlaidų kompensaci-
jos, sprendimas ją skirti priima-
mas iš karto pateiktus prašymą 
(sprendimą priima prašymą pri-
ėmęs TPNC teritorinio padali-
nio darbuotojas).

Sprendimas dėl kompensaci-
jos skyrimo galioja 12 mėnesių 
nuo jo priėmimo dienos.

Kompensacijos  
išmokėjimas

Asmuo, kurio prašymu pri-
imtas sprendimas skirti kom-
pensaciją, per 60 dienų nuo 
naujos priemonės įsigijimo die-
nos TPNC teritoriniam pada-
liniui pateikia vieną iš doku-
mentų, patvirtinančių priemo-
nių įsigijimą:

1. sąskaitą faktūrą ir pinigų 
sumokėjimą patvirtinantį doku-
mentą. Jeigu pateikiamas pinigų 
priėmimo kvitas, kuriame nuro-
dyti parduodamos ar perkamos 
priemonės pavadinimas, kiekis, 
matavimo vienetai ir vieneto 
kaina, sąskaitą faktūrą pateikti 
nebūtina;

2. sąskaitą faktūrą, kurioje 
nurodytas sumokėjimo už tech-
ninės pagalbos priemones ter-
mino atidėjimas;

3. jeigu priemonė perkama 
ne Lietuvoje – pirkimo užsie-
nio valstybėje dokumentą, ku-
rio vertimą į lietuvių kalbą savo 
lėšomis organizuoja TPNC;

4. jeigu priemonė perkama 
iš asmens, vykdančio individu-
alią veiklą pagal verslo liudijimą 
ar individualios veiklos pažy-
mą – pirkimo–pardavimo kvitą;

5. jeigu priemonė įsigyta li-
zingo (finansinės nuomos) bū-
du – lizingo davėjo dokumentą 
(pažymą ar aktą), patvirtinantį 
visos lizingo sutartyje numaty-
tos kainos sumokėjimą ir nuo-

savybės teisės į priemonę perda-
vimą lizingo gavėjui;

6. atitikties deklaraciją (ga-
minys turi būti paženklintas 
CE ženklu ir atitikti Lietuvos 
medicinos normą MN 4:2009 
„Medicinos prietaisų saugos 
techninis reglamentas“). Jeigu 
priemonė perkama ne Lietuvo-
je, turi būti pateikiamas atitik-
ties deklaracijos vertimas į lie-
tuvių kalbą, patvirtintas vertė-

jo parašu;
7. dokumentą, 

kuriame nurodomas 
prekės garantijos ter-
minas.

Kompensacija iš-
mokama eilės tvar-
ka nuo TP įsigijimą 
patvirtinančių do-
kumentų pateikimo 
TPNC teritoriniam 
padaliniui dienos.

Daugiau nei 500 Eur sie-
kiančios priemonių įsigijimo iš-
laidų kompensacijos išmokamos 
per 1 mėnesį nuo dokumentų, 
patvirtinančių priemonės įsigi-
jimą, TPNC teritoriniam pada-
liniui pateikimo dienos, mažiau 
nei 500 Eur – ne vėliau kaip per 
6 mėnesius.

Jeigu nepasibaigus su kom-
pensacija įsigyto aktyvaus tipo 
vežimėlio ar skuterio naudojimo 
terminui pasikeičia asmens svei-
katos būklė, grąžinęs jam TPNC 
išduotą aktyvaus tipo vežimėlį 
arba išmokėtos už savo lėšomis 
įsigyto aktyvaus tipo vežimėlio 
ar skuterio kompensacijos liku-
tinę dalį, tiesiogiai proporcingą 
priemonės naudojimo laikui, as-
muo gali būti aprūpintas elektri-
niu vežimėliu, elektriniu vary-
tuvu, pulteliu valdomu elektri-
niu vonios suoliuku, lovos sta-
liuku, rankomis ar automatiš-
kai reguliuojama lova, čiužiniu 
praguloms išvengti (ar gauti jo 
įsigijimo išlaidų kompensaciją), 
ar patiesalu praguloms išvengti.

Jeigu su kompensacija įsigy-
tas čiužinys praguloms išveng-
ti ar pasėstas praguloms išveng-
ti nepasibaigus nurodytam ter-
minui visiškai nusidėvėjo ir yra 
pripažintas netinkamu naudoti 
(jei nebuvo pažeistos jų naudo-
jimo instrukcijos), asmuo šiomis 
priemonėmis gali būti aprūpin-
tas iš naujo.

Svarbu žinoti: 

 tais atvejais, kai asmuo neturi reikiamos sumos priemo-
nei įsigyti, suderinęs su priemonių pardavėju, gali pateikti 
TPNC sąskaitą su mokėjimo atidėjimu. TPNC perveda as-
meniui kompensaciją, už kurią jis gali sumokėti pardavėjui;

 TP įsigijimo išlaidų kompensacijos išmokamos, jei prie-
monė buvo įsigyta po komisijos sprendimo dėl kompensa-
cijos skyrimo priėmimo dienos.



2020 m. gegužės 7–20 d., Nr. 9 (1498), „Bičiulystė“5 psl.

Neįgalieji dažnai skundžia-
si dėl skirtingo jų pajamų verti-
nimo – pavyzdžiui, dėl padidė-
jusių pajamų gali netekti teisės 
į socialinį būstą, tačiau norint 
gauti paskolą jam įsigyti tokios 
pajamos vertinamos kaip nepa-
kankamos. Panašią situaciją na-
grinėjo ir Tarnyba, gavusi skun-
dą, kad bankas negalią turin-
čiam asmeniui nesuteikia kre-
dito. „Tokį sprendimą bankas 
priėmė atsisakęs į šeimos mė-
nesio pajamų sumą įskaičiuoti 
asmens neįgalumo pensiją, ne-
paisydamas, kad ji – nuolatinio 
pobūdžio. Kontrolierės priimta-
me sprendime konstatuota, kad 
atsisakymas vertinant asmens 
kreditingumo lygį šalpos neį-
galumo pensiją įtraukti į tvarias 
pajamas priverčia neįgalųjį atsi-
durti gerokai blogesnėje padėty-
je nei darbingi, darbo užmokestį 
arba kitas jam prilyginamas pa-
jamas gaunantys asmenys, – sa-
ko V. Muliuolis. – Nors nagri-
nėjamu atveju pareiškėjo dis-
kriminacija ir nebuvo nustatyta, 
bankui, vertinant asmenų mo-
kumą, buvo rekomenduota šal-
pos neįgalumo pensiją priskir-
ti prie tvarių pajamų. Gavome 
banko atsakymą, kad į kontro-
lierės pateiktas rekomendacijas 
yra atsižvelgta ir asmenų su ne-
galia pajamos bus vertinamos 
individualiai, atsižvelgiant į vi-
sas gaunamų pajamų rūšis.“

Tarnybos įspėjimo dėl pada-
ryto lygių galimybių pažeidimo 
sulaukė ir draudimo bendrovė, 

atsisakiusi nuo nelaimingų at-
sitikimų apdrausti negalią (dėl 
autizmo bei intelekto sutriki-
mo) turintį nepilnametį. Tokį 
sprendimą bendrovė grindė esą 
mokslininkų, medikų leidiniuo-
se, straipsniuose pateiktu autiz-
mo požymių aprašymu bei pa-
reiškėjos nurodytomis draudžia-
mo asmens diagnozėmis, bet ne-
pateikė duomenų, kad su ja būtų 
aptarusi beniuko sveikatos būk
lę, ligos eigą, turėjusi duomenų 
apie paskutiniais metais patirtas 
traumas, pagal kurias būtų gali-
ma objektyviai įvertinti draudi-
mo riziką. Kontrolierės spren-
dime nurodyta, kad draudimo 
sutartį atsisakyta sudaryti bū-
tent dėl berniuko negalios. Šis 
atvejis – dar viena pamoka, kaip 
svarbu įvertinti visas aplinkybes.

Užkarda nepagrįstiems 
ribojimams

Gana dažni ir neįgaliųjų 
skundai dėl diskriminacijos 
darbo rinkoje. Pernai Tarnybo-
je taip pat užregistruota 10 to-
kio pobūdžio nusiskundimų. 
V. Muliuolis atkreipia dėmesį, 
kad diskriminacijos apraiškų ga-
lima įžvelgti ne tik darbo santy-
kiuose, bet netgi reikalavimuose 
įsidarbinti.

Charakteringu pavyzdžiu 
galėtų būti Tarnybai pateiktas 
skundas dėl Valstybinės darbo 
inspekcijos (VDI) skelbto kon-
kurso darbo inspektoriaus pa
reigoms užimti. Vienas iš ins-
pektoriaus pareigybei keliamų 
reikalavimų – vairuotojo pažy-

mėjimas. Dėl negalios automo-
bilio vairuoti negalintis žmogus 
įžvelgė, kad tokios įsidarbinimo 
sąlygos – diskriminuojančios.

Pasak V. Muliuolio, tyrimo 
metu išsiaiškinta, kad po VDI 
struktūros pakeitimo įstaigo-
je neliko vairuotojo pareigybės, 
o inspektoriams tenka vykti į 
objektus, kur negalima nuva-
žiuoti viešuoju transportu, to-
dėl į įsidarbinimo sąlygas ir bu-
vo įtrauktas toks reikalavimas. 
Vis dėlto lygių galimybių kon-
trolierė savo sprendime konsta-
tavo, kad darbo inspektoriaus 
pareigybės aprašyme nenurody-
ta funkcija, kurią vykdant auto-
mobilį būtina vairuoti pačiam. 
Tai, kad inspektorius privalo fi-
ziškai nuvykti į objektą, nuro-
dyta tik VDI paaiškinimuose.

Kontrolierė akcentavo, kad 
reikalavimas darbo inspekto-
riui turėti vairuotojo pažymė-
jimą apribojo galimybę asme-
nims, atitinkantiems visus spe-
cialiuosius reikalavimus, tačiau 
dėl tam tikrų sveikatos sutriki-
mų negalintiems turėti vairuo-
tojo pažymėjimo, pretenduoti į 
inspektoriaus pareigas. VDI pa-
siūlyta nutraukti lygias galimy-
bes pažeidžiančius veiksmus. 
V. Muliuolio teigimu, po šio 
sprendimo VDI patikslino dar-
bo inspektoriaus darbo funkci-
jų aprašymą – pagrindė būtiny-
bę ne visoms, o tik kai kurioms 
darbo inspektorių grupėms tu-
rėti vairuotojo pažymėjimą.

Panašią situaciją Tarnyba 
jau buvo tyrusi. Tąsyk Vilniaus 

miesto savivaldybės skelbtame 
konkurse Pavilnių ir Verkių re-
gioninių parkų direkcijos direk-
toriaus pareigoms užimti buvo 
įrašytas reikalavimas gebėti va-
žiuoti dviračiu. Kontrolierė pa-
tvirtino į Tarnybą besikreipusio 
negalią turinčio žmogaus įžval-
gas dėl diskriminacijos negalios 
pagrindu. Tiesa, Vilniaus miesto 
savivaldybė su tokiu sprendimu 
nesutiko ir jį apskundė teismui. 
Po daugiau kaip porą metų tru-
kusio bylinėjimosi, apeliacinių 
skundų, Vilniaus apygardos ad-
ministracinis teismas pripažino, 
kad savivaldybės reikalavimas 
gebėti važiuoti dviračiu priešta-
rauja Lygių galimybių įstatymui 
ir nuo teismo sprendimo įsiteisė-
jimo dienos negalės būti taiko-
mas. Taip užkardytas dar vienas 
nepagrįstas ribojimas.

Rekomendacijos –  
daugeliui

Pasak V. Muliuolio, besikar-
tojantys analogiški atvejai paska-
tino imtis prevencinių priemo-
nių. „Surengėme pasitarimą, į 
kurį pakvietėme ir Valstybės 
tarnybos departamento atsto-
vus, vykdančius pirminę atran-
ką į valstybės tarnybą, tikrinan-
čius, ar kandidatai atitinka nu-
statytus kriterijus. Paprašėme jų 
atkreipti dėmesį, ar darbdavių 
suformuluoti reikalavimai ne-
pažeidžia visų piliečių lygių ga-
limybių, – pasakoja Teisės sky-
riaus vedėjas. – Valstybės tarny-
bos departamentas turi parengęs 
rekomendacijas šiais klausimais, 

pasitarime pasiūlėme jas atnau-
jinti. Vis dažniau sulaukiame ir 
įmonių pašymų surengti plates-
nius mokymus.“

V. Muliuolis mini ir daugiau 
Tarnybos sprendimų, kai su vie-
no tyrimo išvadomis preven-
ciškai buvo supažindintas gana 
platus analogiškoje srityje dir-
bančių institucijų ratas. „Ištyrę 
skundą apie vienos gydymo įs-
taigos apribotas negalią turinčių 
žmonių galimybes pasinaudoti 
prekes pagal užsakymus prista-
tančios bendrovės paslaugomis, 
su išvadomis dėl galimos dis-
kriminacijos supažindinome ir 
kitas gydymo įstaigas. Pagaliau 
padėjus galutinį tašką teismo by-
loje dėl neįgaliųjų diskriminaci-
jos 2016 metų Seimo rinkimuo-
se, situaciją aptarėme su Lietuvos 
savivaldybių asociacija, taip pat 
Vyriausybės kanclerio sureng-
tame susitikime su Valstybinės 
rinkimų komisijos, savivaldybių, 
nevyriausybinių organizacijų at-
stovais“, – vardija V. Muliuolis.

Lygių galimybių kontrolie-
riaus tarnybos atstovas pabrė-
žia, kad tokia tyrimų, priimtų 
sprendimų sklaida, žiniasklaidos 
dėmesys nustatytiems diskrimi-
nacijos atvejams, jų viešinimas 
atgraso nuo galimų pažeidimų. 
V. Muliuolio nuomone, lygios 
galimybės dažnai pažeidžiamos 
ne iš piktos valios, o dėl nežino-
jimo, todėl tikimasi, kad viešu-
mas prisideda ne tik prie skun-
dų, bet ir prie pačios diskrimi-
nacijos mažėjimo.

Aldona MILIEŠKIENĖ

Lygių galimybių apsaugai – daugiau sprendimo būdų
(atkelta iš 1 psl.)

Vilniuje įsikūręs meno ir edu-
kacijos centras „Rupert“ pa-
kvietė į virtualią paskaitą, 
skirtą negalios vaizdavimui 
mene apmąstyti. Per sociali-
nį tinklą Facebook transliuo-
jamą paskaitą iš savo namų 
Anglijoje, Norvičo mieste, 
skaitė socialinių mokslų ty-
rėjas ir visuomenės veikėjas, 
profesorius Tomas Šekspyras.

„Rupert“ kuratorius Yatesas 
Nortonas, pristatydamas lek-
torių, pabrėžė, kad jis – ypač 
spalvinga asmenybė: socialinių 
mokslų tyrėjas, Londono higie-
nos ir atogrąžų medicinos mo-
kyklos negalios tyrimų profeso-
rius, Britų akademijos bendra-
darbis, buvęs Šiaurės rytų menų 
tarybos pirmininkas ir Anglijos 
menų tarybos narys, „Nuffield“ 
bioetikos tarybos narys, yra dir-
bęs Pasaulio sveikatos organiza-
cijoje, daug prisidėjo prie vie-
šosios politikos neįgaliųjų teisių 
klausimais, be to, yra sukūręs 
keletą vaizduojamojo meno kū-
rinių, ne vieną radijo laidą (pas-
taruoju metu veda autorinę radi-
jo laidą „BBC Radio 4“ kanale). 
Yra išleidęs knygas „Seksualinė 
politika ir negalia“, „Neįgaliųjų 
teisės ir neteisybės“, „Negalia – 
pagrindai“ ir kt.

Titulu nesinaudoja
T. Šekspyras gimė 1966 m. 

Eilsberio mieste, centrinėje Ang

lijos dalyje. Jo tėtis buvo gydy-
tojas, o mama – medicinos se-
suo. Tomui nuo gimimo diagno-
zuota achondroplazija, genetinė 
liga, lemianti žemą ūgį ir kau-
lų distrofiją. Nuo 9 iki 17 metų 
jis mokėsi Redlio internatinėje 
berniukų mokykloje. Įgijęs vi-
durinį išsilavinimą įstojo į Kem-
bridžo universitetą, ten studija-
vo kalbas, o vėliau ėmė domėtis 
socia liniais ir politikos mokslais. 
Jį baigęs įsidarbino spaustuvėje, 
po to dirbo teatro administrato-
riumi, vėliau grįžo į Kembridžą 
ir apsigynė sociologijos magistro 
ir daktaro laipsnį. Jo daktaro di-
sertacijos tema – negalios suvo-
kimo būdai. T. Šekspyras dės-
to įvairius, daugiausiai su nega-
lios tyrimais susijusius dalykus. 
Nuo 2008 m. dėl stuburo kom-
plikacijų Tomas juda neįgaliojo 
vežimėliu. Buvo vedęs, turi sū-
nų ir dukrą.

Įdomu, kad T. Šekspyras 
yra tolimas žymiojo dramatur-
go Viljamo Šekspyro giminaitis, 
be to, turi baroneto titulą, kurį 
paveldėjo 1996 m. mirus tėvui, 
o šis buvo paveldėjęs iš savo tė-
vo, šiuo titulu apdovanoto už il-
gametį darbą Jungtinės Karalys-
tės parlamente ir kitus nuopel-
nus valstybei.

Negalios sampratos
Paskaitoje T. Šekspyras pir-

miausiai aptarė tris neįgalumo 
sampratas. Pirmoji – neįgalu-

mas kaip medicininė problema, 
kai negalią turintys žmonės su-
vokiami kaip nevisaverčiai, ri-
boti, gailesčio reikalingi visuo-
menės nariai. Antroji sampra-
ta – neįgalumas kaip socialinė 
problema. Šio požiūrio pasekė-
jai tvirtina, kad žmonės neįga-
liais tampa dėl visuomenės bar-
jerų, o ne dėl savo kūno defektų 
ar sutrikimų. Turintieji negalią 
išstumiami iš visuomenės, ne-
pagarbiai reprezentuojami vie-
šojoje erdvėje, nors dėl jų ne-
galios kalta pati visuomenė. 
Socia linius barjerus galima pa-
naikinti samdant asmeninį asis-
tentą savarankiškam gyvenimui 
užtikrinti.

Pats profesorius palaiko tre-
čiąją poziciją, kuri tvirtina, kad 
negalia yra kur kas platesnis 

reiškinys, todėl norint jį apibrėž-
ti neužtenka medicininio ar so-
cialinio požiūrio. Pasak T. Šeks-
pyro, negalią turintys žmonės 
yra priklausomi nuo kitų fiziš-
kai, jiems reikalinga medicini-
nė pagalba, bet turėdami as-
meninius asistentus jie gali bū-
ti socia liai nepriklausomi. Jis 
siūlo atsisakyti nuostatos, kad 
tarp neįgaliojo ir jo padėjėjo te-
gali būti funkciniai, bejausmiai 
santykiai.

Negalios vaizdavimas  
mene

Nors T. Šekspyras yra sukū-
ręs keletą meno kūrinių, insta-
liacijų, dalyvavo šiuolaikinio šo-
kio pasirodymuose, vaidino mo-
nospektakliuose, susuko keletą 
dokumentinių filmų, meninin-
ku savęs nelaiko. Kaip moksli-
ninkas, tyrinėjantis įvairius su 
negalia susijusius reiškinius, pa-
stebi, kad menas daugelį reiški-
nių gali perteikti kur kas įtai-
giau, negu išsamiausi tyrimai 
ar ilgiausios paskaitos. Pasak jo, 
menas – tai puikus pasaulio ty-
rinėjimo būdas. 

Paskaitoje aptardamas ne-
galios vaizdavimą mene, pro-
fesorius rėmėsi keliais neįgalių-
jų menininkų pavyzdžiais, tarp 
jų – Didžiosios Britanijos ir Pa-
lestinos menininkės Monos Ha-
toum kūryba. Šios menininkės 
kūrinio „Untitled (wheelchair)“ 
(„Be pavadinimo (neįgaliojo 

vežimėlis)“) nuotrauka papuo-
šė 2006 m. išleistos T. Šekspyro 
knygos „Neįgaliųjų teisės ir ne-
teisybės“ viršelį. Iš nerūdijančio 
plieno sukurta skulptūra vaiz-
duoja vežimėlį, kurio ratai tokie 
maži, kad jame sėdintis žmogus 
pats niekaip negalėtų juo važiuo-
ti, o vežimėlio rankenos padary-
tos iš peilių, todėl nesusipjaus-
tęs rankų vežimėlio nepastumsi. 
Pasak profesoriaus, ši skulptūra 
kelia įvairiausių emocijų, pertei-
kiančių negalią turinčio žmogaus 
ir jį prižiūrinčiojo santykį, įtam-
pą, skausmą ir kitus jausmus. 

T. Šekspyras siūlo įsižiūrėti į 
negalią vaizduojančių meninin-
kų darbus, nes jie padeda geriau 
suvokti negalios išraiškas, ne-
galią turinčių žmonių jausmus, 
kalba apie fizinius ir komuni-
kacinius barjerus, su kuriais jie 
susiduria, skatina susimąstyti 
apie norą būti savarankiškam, 
suprastam, pripažintam.

Baigdamas paskaitą jos da-
lyviams profesorius parodė savo 
draugės, cerebriniu paralyžiumi 
sergančios tapytojos Lucy Jones 
portretą „Intelect with wheels“ 
(„Intelektas rateliuose“). „Man 
šis darbas labai patinka, ir ne to-
dėl, kad jis vaizduoja mane. Tai 
atsitiktinumas, kad žmogus at-
siduria vežimėlyje, taip gali at-
sitikti bet kam, bet tai neapibrė-
žia nei to žmogaus, nei jo gebėji-
mų“, – sakė T. Šekspyras.

Sigita INČIŪRIENĖ

Ką menas gali papasakoti apie negalią?
Tolerancijos testas

Profesorius Tomas Šekspyras. Pas-
kaitos vaizdo įrašo stop kadras.
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Padėk sau  
be vaistų

Medicinoje artritu vadina-
mas sąnarių uždegimas 

(yra žinoma per 100 artrito for-
mų). Kai liga pažeidžia vieną są-
narį, tai vadinama monoartritu, 
kai daugelį – poliartritu. Artri-
tas gali būti ūminis (prasideda 
staiga, jaučiamas labai stip rus 
sąnarių skausmas) ir lėtinis, be-
sivystantis pamažu. Beje, lėtinis 
artritas pasitaiko dažniausiai.

Visame pasaulyje artritu ser-
ga apie 350 milijonų žmonių. 
Per 50 proc. ligonių – iki 65 
metų amžiaus (beje, 60 proc. iš 
jų – moterys). Medicinos statis-
tikos duomenimis, artritas gali 
varginti bet kurio amžiaus as-
menis, tačiau dažniausiai ši liga 
pasitaiko 30–35 metų amžiaus 
asmenims.

Medicina artritą gydo ultra-
garsu, magnetoterapija, lazeriu, 
raumenis stimuliuoja elektros 
impulsais, uždegimą ir skaus-
mą malšinančiais vaistais, hor-
monų preparatais, antibiotikais, 
kartais operuojama (kai visos 
kitos priemonės būna neveiks-
mingos, sąnarys (sąnariai) pro-
tezuojami). Taip pat rekomen-
duojamos gydomojo purvo ir 
mineralinio vandens vonios, 
plaukiojimas baseine, gydomoji 
mankšta, masažas.

Sąnario sandara
Kad būtų lengviau įsivaiz-

duoti, kas apskritai sudaro sąna-
rius (ne vien tik kelio), pabandy-
kime tai bent schemiškai aptar-
ti. Taigi sąnarys – dviejų ar dau-
giau kaulų lanksti jungtis, kurių 
paviršiai padengti kremzle, o 
juos vieną nuo kito skiria ertmė. 
Sąnarį gaubia sąnario maišelis, 

kurio vidinis sluoksnis nuolat 
išskiria skaidrų skystį – sąnari-
nį tepalą. Sąnariui patvarumo 
ir judrumo suteikia sausgyslės, 
raumenys ir raiščiai.

Kelio sąnario artrito 
priežastys:

 paveldėjimas;
 nutukimas;
 alergija;
 įvairios sąnario traumos, 

chirurginės operacijos;
 reguliarios perteklinės są-

nario apkrovos (ilgas stovėjimas, 
sunkus fizinis darbas, intensy-
vus sportavimas);
 nepakankamas fizinis ak-

tyvumas;
 bakterinės, virusinės, gry-

belinės sąnarių infekcijos;
 ekologiniai faktoriai;
 imuniteto sutrikimai;
  neteisinga mityba, per 

gausus kavos vartojimas;
 medžiagų apykaitos prob

lemos;
 nervų sistemos ligos;
 vitaminų stoka (trūks-

tant vit. C artrito požymiai pa-
aštrėja);
 žalingas laisvųjų radika-

lų poveikis;

 nervų sistemos ligos;
 rūkymas.
Pastaba: infekcija į sąnarį ga-

li patekti su krauju iš organizme 
esančio kito uždegimo šaltinio 
(pvz., sergant plaučių uždegi-
mu, tuberkulioze, turint šun-
vočių), per gilią žaizdą ar net 
įkandus erkei.

Paaiškinimas: šunvotė – 
ūminis pūlinis plauko maiše-
lio ar riebalų liaukos uždegimas.

Ligos požymiai:
 sąnario judrumo suma-

žėjimas;
 skausmas einant ar po fi-

zinių krūvių;
 sąnario patinimas;
 raumenų silpnumas;
 bendras silpnumas;
 ligos pakenktoje vietoje 

atsiradęs odos paraudimas;
 pakilusi kūno temperatū-

ra, šaltkrėtis;
 po nakties jaučiamas są-

nario sukaustymas.
Pastabos: 
1) artritas pamažu ardo są-

nario kremzles ir visa tai gali 
baigtis sąnario deformacija, dėl 
kurios bet kokie judesiai gali su-
kelti skausmingus pojūčius; be 

lat atlikti ne tik bendrojo cho-
lesterolio tyrimus, bet ir nusta-
tyti „blogojo“ bei „gerojo“ cho-
lesterolio koncentraciją kraujy-
je, o nukrypimus nuo normų 
stengtis pastebėti ir koreguoti 
kuo anksčiau.

Bendrojo cholesterolio norma 
yra 5 milimoliai litre (mmol/l), 
o „blogojo“ – 3 mmol/l. Reko-
menduojama „gerojo“ choleste-
rolio koncentracija kraujyje netu-
rėtų būti mažesnė nei 1 mmol/l.

Cholesteroliui mažinti – 
skaidulinės medžiagos
Gyventojams, kuriems nu-

statytas „blogojo“ cholesterolio 
padidėjimas, vaistininkas reko-
menduoja keisti mitybos įpro-
čius, mesti svorį, atsisakyti ne-
toleruojamų maisto produktų. 
„Saikingas greitųjų angliavan-
denių vartojimas, sočiųjų rieba-
lų sumažinimas ir hidrintų rieba-
lų atsisakymas kartu su regulia-
riu fiziniu aktyvumu sukeltų tei-
giamą „perversmą“ organizme. 
Į maisto racioną reikėtų įtrauk-
ti produktus, turinčius omega3 
riebalų rūgščių ir daug skaidulų: 
skumbrę, lašišą, menkių kepenis, 
riešutus, avokadus, linų sėme-

nis, maistines kanapes. Taip pat 
rekomenduojama valgyti ryškių 
spalvų daržoves ir vaisius, kurių 
polifenoliai padeda kovoti su už-
degimu“, – vardija K. Beržinis.

Jis atkreipia dėmesį į tai, kad 
vertėtų atsisakyti aliejaus, kuria-
me yra omega6 riebalų rūgš-
čių, mat šis skatina uždegimi-
nius procesus organizme. Taip 
pat nevalia persivalgyti kiauši-
nių ar jaunų gyvulių mėsos, nes 
šie produktai tiesiog prisotinti 
cholesterolio. 

Pastaruoju metu vaistinin-
kai teigia pastebintys išaugu-
sius cholesteroliui mažinti skir-
tų preparatų pardavimus, tačiau 
jų griebtis jie pataria tik tada, kai 
grėsmė sveikatai tampa reali, o 
iš pradžių gali pakakti pakore-
guoti gyvenimo būdą.

K. Beržinis tikina, kad var-
tojant daugiau nei du skirtingus 
maisto papildus ar cholesteroliui 
mažinti skirtus preparatus, rei-
kėtų atkreipti dėmesį į jų sude-
rinamumą su kitais vaistais. Dėl 
vaistų tarpusavio suderinamu-
mo nemokamai galima pasikon-
sultuoti kiekvienoje šalies „Gin-
tarinėje vaistinėje“.

„Bičiulystės“ inf.

Komentuojame, konsultuojame Padidėjęs cholesterolis:  
kokią įtaką tam daro karantinas

Kelio sąnario artritas – kaip pagerinti savijautą

„Šiuo metu visi jaučiame 
nuolatinę įtampą dėl koronavi-
ruso grėsmės ir įkalinimo tarp 
keturių sienų, baimę netekti dar-
bo. Be to, šaldytuvas varstomas 
dažniau, o jame nebūtinai tik pa-
tys naudingiausi sveikatai pro-
duktai. Stresas, daug cukraus ar 
gyvulinių riebalų turintis mais-
tas, antsvoris ir fizinės veiklos 
trūkumas yra tie faktoriai, kurie 
gali sukelti cholesterolio didėji-
mą“, – sako „Gintarinės vaisti-
nės“ vaistininkas Kęstutis Ber-
žinis, rinkimuose „Lietuvos me-
tų vaistininkas 2019“ pripažintas 
sidabro medalio laimėtoju.

Vaistininkas teigia, kad pa-
didėjus cholesterolio kiekiui or-
ganizmas paprastai ima siųsti 
ženklus, tereikia juos laiku pa-
stebėti ir reaguoti. Gelsvai rudi 
mazgeliai, susiformavę delnuo-
se, aplink kelius, alkūnių sąna-
rius ar akių vokus – cholestero-

lio kiekio padidėjimą išduodan-
tys požymiai. Taip pat gali su-
siformuoti pilkšvas žiedas akies 
ragenos periferijoje.

„Dažniausiai padidėjusia 
cholesterolio koncentracija krau-
jyje žmonės skundžiasi pavasa-
rį arba grįžę iš atostogų, kai lei-
džia sau valgyti daugiau saldaus, 
riebaus ar greito maisto, taip pat 
kai mažiau juda. Dėl netinka-
mos mitybos atsiradęs antsvoris 
gali sukelti insulino perteklių, 
sukuriantį uždegiminį foną bei 
lėtinį uždegimą, o su juo kovoti 
organizmas bando gamindamas 
daugiau cholesterolio“, – tikina 
K. Beržinis.

Nors dažniausiai padidėjęs 
cholesterolio kiekis siejamas su 
antsvoriu, šiai taisyklei irgi bū-
na išimčių. Vaistininkas pami-
nėjo atvejį, kai prieš keletą me-
tų į vaistinę atlikti bendrojo cho-
lesterolio matavimų užsuko dvi 

pagyvenusios moterys. „Viena iš 
jų buvo itin liekna, kitai gerokas 
antsvoris net kėlė dusulį. Pir-
moji viskuo piktinosi, o antro-
ji savo eilės laukė su šypsena. Ir 
būtent pastarosios cholesterolio 
lygis buvo geras, o moters, kuri 
akivaizdžiai įsileidžia į gyveni-
mą per daug streso – aukštesnis. 
Šis pavyzdys tik patvirtina, kad 
cholesterolio pertekliaus priežas-
čių yra daug, o šio rodiklio ver-
tinimas negali būti vienareikš-
miškas“, – aiškina specialistas.

„Blogasis“ ir „gerasis“ 
cholesterolis

K. Beržinis aiškina, kad cho-
lesterolis yra žmogui gyvybiškai 
būtina medžiaga ir jis skirsto-
mas į „gerąjį“ (DTL) ir „blogą-
jį“ (MTL). „Šie pavadinimai są-
lyginiai, nes žmogui reikalingos 
abi rūšys. Problemos prasideda 
tada, kai organizme atsiranda jų 
disbalansas – turime daug „blo-
gojo“ ir mažai „gerojo“ choleste-
rolio. Kuo didesnė „gerojo“ cho-
lesterolio koncentracija kraujy-
je, tuo labiau sumažėja širdies ir 
kraujagyslių ligų rizika“, – teigia 
vaistininkas.

Anot jo, ypač svarbu nuo-

to, tampa problemiškas sunkių 
daiktų kilnojimas (apkrovos me-
tu sąnarys garsiai traška);

2) tokie artrito požymiai, 
kaip karščiavimas, limfmazgių 
patinimas, svorio sumažėjimas, 
bendras nuovargis yra būdin-
gi sunkesniems ligos atvejams;

3) ši liga gali sukelti maža-
kraujystę, pažeisti širdį, plau-
čius, inkstus, kepenis.

Sergant artritu vengtini 
produktai:

  maistas, turintis daug 
cuk raus ir krakmolo;
 riebalai, riebūs padažai, 

riebi mėsa;
 alkoholiniai gėrimai.

Pageidautina daugiau 
vartoti:

 vandens (vanduo sudaro 
iki 70 % kremzlių masės, būti-
nas sąnariams sutepti);
 produktų, turinčių daug 

omega3 riebalų rūgščių (riešu-
tai, šalto spaudimo rapsų aliejus, 
ikrai, lašiša, skumbrė);
 nevengti žuvų taukų (ma-

žina sąnarių skausmą, nuovargį 
ir jautrumą);
 neužmiršti menkių kepe-

nų taukų (juose esantis vitami-
nas A reikalingas kaulams, o vi-
taminas D pasižymi antiuždegi-
miniu poveikiu);
 valgyti obuolių (turi kver-

cetino, kuris padeda organiz-
mui gaminant kolageną) ir pu-
pelių (sąnariams ypač tinka juo-
dos spalvos pupelės), kuriose 
daug mangano, kokybiškų au-
galinių baltymų ir kitų svarbių 
medžiagų;
 praturtinti mitybą kalcio 

turinčiais produktais (pienas, 
pieno produktai, ypač varškė, 

sūriai, rupaus malimo ruginių 
miltų gaminiai, kiaušinio try-
nys, kopūstai, ypač brokoliai, 
petražolės, šviežios daržovių ir 
vaisių sultys, įvairios kruopos, 
migdolai, mėsa; kalcį įsisavinti 
padeda fosforas (šaltiniai: juo-
doji arbata, kakava, fermentiniai 
sūriai, kiaulių kepenys, džiovin-
ti grybai, krienai, žalieji žirne-
liai, pupos, pupelės, kai kurios 
žuvys, duona, jautiena) bei mag
nis (šaltiniai: duona, kruopos, 
sėlenos, žirniai, pupelės, krapai, 
petražolės, špinatai, krabai, kre-
vetės, jūros kopūstai, moliūgai; 
taip pat magnio yra ir geriama-
jame vandenyje; kalciui pasiša-
linti iš kaulų ir jų priklausinių 
trukdo boras, kurio turi obuo-
liai, kriaušės, vynuogės, ankšti-
nės kultūros, riešutai).

Pastaba: kaulams ir sąna-
riams taip pat dar reikia vario ir 
mangano. Varis reikalingas ko-
lageno gamybai, manganas ak-
tyvuoja fermentus, kurie skatina 
audinių atsistatymą; vario šalti-
niai: gyvulių kepenys, grikių ir 
avižinės kruopos, žuvys, ankšti-
nių kultūrų sėklos, riešutai, špa-
ragai, miežiai, lęšiai, grybai, pet
ražolės, ruginė duona; manga-
no šaltiniai: riešutai, sėklos, vi-
sų rūšių grūdai, kruopos, ankš-
tinės kultūros, kava; nedaug jo 
yra vaisiuose, daržovėse, mėso-
je, žuvyse, pieno produktuose.

Paaiškinimas: kolagenas – 
siūlinis baltymas (žmogaus or-
ganizme jis sudaro apie 25 % vi-
sų baltymų), svarbiausias odos ir 
jungiamųjų audinių komponen-
tas, sudarantis kremzles, kaulus; 
beje, sąnariams jis dar reikalin-
gas kaip sąnarių amortizacinė 
medžiaga.

Romualdas OGINSKAS

Daugiau kaip 80 proc. kraują išsitirti nusprendusių žmonių nu-
statomas padidėjęs cholesterolio lygis – tą rodo Lietuvoje vyk-
domos širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programos rezul-
tatai. Ne tik dėl genetikos, bet dažnai ir dėl netaisyk lingos mity-
bos ar nuolat patiriamo streso pakilęs cholesterolis signalizuoja 
apie medžiagų apykaitos sutrikimus. Pastarieji du aspektai itin 
aktualūs karantino metu, todėl vaistininkai rekomenduoja at-
kreipti daugiau dėmesio į tai, ką valgome ir kaip jaučiamės leis-
dami laiką namuose.
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Pasaulio kompasas

Kas trečias patiria  
vargą

Niekam ne paslaptis, kad ne-
galia ir skurdas – visuomet šalia. 
Nereikia prisiminti viduramžių, 
kai vienkojai ar aklieji eidavo 
per kaimus prašydami išmaldos. 
Nelengva ir mūsų laikais. Tur-
tingose valstybėse situacija tu-
rėtų būti geresnė, tačiau Džo-
zefo Rountrio fondo paskelbta 
analizė atkreipė dėmesį: šiuo-
laikinėje Didžiojoje Britanijo-
je ryšys tarp negalios ir skurdo 
yra itin stiprus.

Tyrimas atskleidė, kad skur-
das pirmiausia aplanko namus, 
kur gyvena suaugęs negalią tu-
rintis žmogus. Trečdalis tokių 
šeimų patiria vargą. Dar labiau 
nepasisekė tiems, kurie augina 
negalią turinčius vaikus.

Skursta ir neįgalių asmenų 
globėjai. Net ketvirtadalis jų ne-
suduria galo su galu. Beje, tarp 
pastarųjų daugiausia moterų pa-

čiame gražiausiame amžiuje – 
nuo 18 iki 59 metų.

Ką daryti?
2019aisiais buvo palyginta, 

kaip gyvena neįgalūs ir sveiki 
Jungtinės Karalystės žmonės. 
Taigi neįgalūs: dažniau netekda-
vo darbo, jų darbo savaitė buvo 
13 valandų trumpesnė, gyveno 
šeimose, kurių pajamos per sa-
vaitę buvo maždaug 200 svarų 
(228 eurais) mažesnės už svei-
kų šeimų pajamas.

Deja, labai daug neįgalių-
jų neturi pinigų būtiniausiems 
poreikiams tenkinti – maistui, 
transportui ir kt.

D. Rountrio fonas atlikto-
je analizėje paminėjo ir prie-
mones, kurių privalo imtis ša-
lies valdžia: reformuoti socia-
linių paslaugų teikimo sistemą; 
pakelti algas dirbantiems neį-
galiesiems, nes jiems mokama 
mažiau už negalios neturinčius 
darbuotojus, net jei turi tokį pa-
tį išsilavinimą ir kvalifikaciją; 
padėti rasti darbą neįgalių vai-
kų tėvams; nedelsiant suteikti 
finansinę paramą vaikams, jei 
šeimos situacija sunki, nes ki-
taip sustos jų ugdymas.

Pinigų visiems  
neužtenka

Vieniša mama Dženiferė 
Hobs, gyvenanti Bristolyje, vi-
są savo laiką skiria neįgaliems 
sūnums. 12metis Natanas turi 
neu rologinių sutrikimų, 15metis 
Stenlis – širdies problemų. Vals-
tybės parama buvo tokia menka, 
kad moteris metė darbą ir pati 
prižiūri savo vaikus. Bet dabar ši 
šeima visiškai priklauso nuo ski-
riamos finansinės paramos.

Dž. Hobs BBC žurnalistams 
sakė: „Valstybė turi labiau pa-
remti negalią turinčius žmo-
nes. Tai daryti reikia visais lai-
kotarpiais. Vaikystė greitai pra-
eina, o negalia niekur nedingsta. 
Kokia ateitis laukia mano sūnų? 
Nenorėčiau, kad jie gyventų iš 
pašalpų.“

Anot organizacijos „Action 
for Children“ vadovo Imrano 
Husaino, nelengva šalies eko-
nominė situacija ne vieną to-
kią šeimą privertė kovoti, kad 
nepaskęstų visiškame skurde. 
Žlugo kai kurie socialiniai pro-
jektai. Viena iš tokių iniciatyvų 
buvo siekiama paskatinti žmo-
nes atsisakyti bedarbio pašalpų 
ir eiti dirbti, bet baigėsi tuo, kad 
žmonės ir pašalpų neteko, ir al-
gų negavo.

Daug vilčių ir abejonių
Ekspertus stebina Britanijos 

neįgaliųjų gyvenimo istorijos, o 
tie stulbinantys skaičiai visai ne-
tinka šaliai, į kurią daugelis no-
rėtų lygiuotis.

Projekto Scope atstovas 
Džeimsas Teiloras šių sunkumų 

priežastis sieja su sunkia situaci-
ja darbo rinkoje: visiems dabar 
nelengva, daug žmonių netenka 
darbo arba negali jo rasti.

Vis dėlto britų Darbo minis-
terija tikisi įgyvendinti savo pla-
ną 2017–2027 metais įdarbinti 
milijonu daugiau negalią turin-
čių asmenų. To siekiama nuolat 
konsultuojantis su verslininkais.

Šiemet žadama pristatyti 
naują nacionalinę strategiją – 
siūloma socialinėms išmokoms 
skirti 55 milijardus svarų. Taip 
tarsi siekiama panaikinti vi-
sas pastarųjų metų klaidas šioje 
jaut rioje sferoje – nerealūs pro-
jektai, biurokratija, korupcija 
tūkstančius žmonių atvedė prie 
bedugnės krašto.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Kas jus paskatino ieškoti 
šios kone epidemija tampan-
čios ligos priežasčių?

Prisipažinsiu, prieš 9erius 
metus nieko neišmaniau apie I 
tipo cukrinį diabetą. Kai juo su-
sirgo mano sūnus, supratau, kad 
ši liga yra didelis išbandymas vi-
sai šeimai ir valstybei. Todėl ir 
manau, kad prasminga prisidėti 
prie jos priežasčių paieškų.

Skaitydamas mokslinius 
straipsnius pastebėjau, kad daž-
niausiai jie prasideda teiginiu 
apie pritrenkiantį I tipo cukrinio 
diabeto geografinio pasiskirsty-
mo netolygumą. Teigiama, kad 
šaltesnio klimato ir aukštesnio 
BVP šalyse sergamumas šio ti-
po diabetu yra didesnis. Prieš du 
dešimtmečius vyko daug tyri-
mų, skirtų nustatyti karvės pie-
no įtaką šios ligos vystymuisi. 
Pastebėta, kad valstybėse, ku-
riose suvartojama daugiausia 
pieno, sergamumas šia liga di-
džiausias, pavyzdžiui, Suomijo-
je, kitose Skandinavijos šalyse. 
O pietų šalyse, taip pat Japonijo-
je, Kinijoje, kurių gyventojų ra-
cione karvės pieno yra palygin-
ti nedaug, sergamumas šia liga 
daug mažesnis. Nors vėlesniais 
tyrimais nustatyta, kad karvės 
pienas pats nesukelia šios ligos, 
tačiau šis veiksnys nėra galuti-
nai atmestas kaip galintis ska-
tinti autoimuninę reakciją, tai-
gi greitinti ligos progresavimą.

Aptikau ir daugiau įdomy-

bių, pavyzdžiui, tai, kad Pakis-
tane, Afganistane sergamumas 
I tipo diabetu yra vos 0,5 vaiko 
iš 100 000, o tarp šių šalių mig
rantų vaikų Vakarų, Šiaurės Eu-
ropos šalyse – 20–60. Vadina-
si, kažkokios aplinkos sąlygos, 
būdingos šiaurės valstybėms, 
paveikia Azijos migrantų vai-
kus. Kita vertus, italų emigran-
tų Vokietijoje sergamumo lygis 
aukštesnis negu vokiečių, bū-
dingas Italijai. Šie duomenys 
lyg ir patvirtina genetinio po-
linkio reikšmę.

Kokie aplinkos veiksniai 
dažniausiai siejami su I tipo 
diabeto atsiradimu?

Pastebėta, kad dažniau su-
serga genetiškai jautrūs vaikai, 
bet mokslininkai su I tipo dia

beto pradžia labiau linkę sieti 
aplinkos veiksnius, pavyzdžiui, 
virusus. Tačiau nėra tiksliai ži-
noma, kaip virusai prisideda 
prie autoimuninės reakcijos. 
Kurį laiką buvo įtariama, kad 
ligai formuotis turi įtakos vita-
mino D trūkumas, karvės pie-
no vartojimas, per sterilios gy-
venimo sąlygos. Šiuo metu dau-
gelio mokslininkų dėmesys nu-
krypęs į žarnyno bakterijų po-
kyčius, kurie būdingi sergan-
tiems autoimuniniu diabetu. 
Pasirodo, kad žarnyno mikrof-
lora, ypač bifido bakterijos, ne-
paprastai svarbios imuninės sis-
temos formavimuisi ankstyvoje 
vaikystėje.

Esate paskelbęs hipotezę 
apie vieną iš šios ligos prie-
žasčių, kurios, jūsų manymu, 
mes dar nematome. Kokia ši 
hipotezė?

Kol kas tai tik spėjimas, ta-
čiau manau, kad sudėtingame 
šios ligos išsivystymo mecha-
nizme dalyvauja netinkamu 
laiku ar nepalankiomis aplin-
kybėmis vartojami vaistai nuo 
karščiavimo. Vaikai dar neturi 
susiformavusių antikūnų prieš 
visą virusų įvairovę. Jų imuni-
nė sistema dar tik renka infor-
maciją apie organizmo priešus. 
Kai organizmas neturi antikū-
nų, prieš virusus kovoja esamo-
mis priemonėmis, įjungdamas 
įgimtą imunitetą, kurio veiklą 
neretai lydi karščiavimas. Va-
dinasi, dirbtinai jį mažinant ga-
li būti ribojamas imuninis atsa-

kas ir leidžiama virusams plisti 
organizme.

Mano iškeltą hipotezę palai-
ko pati vaisto nuo karščiavimo, 
paracetamolio, vartojimo isto-
rija. Šio vaisto vartojimo augi-
mas chronologiškai sutampa su 
I tipo diabeto plitimu pasauly-
je. Pasaulyje beveik netyrinėta ir 
tik viename konferencijos pra-
nešime paminėta, kad paraceta-
molis pasižymi trumpu, bet itin 
stipriu bifido bakterijas žudančiu 
poveikiu. Taigi dar reikia atlikti 
daug drąsių tyrimų siekiant pa-
tikrinti įsitvirtinusių „saugių“ 
vaistų saugumą.

Ar ši liga ateityje bus iš-
gydoma?

Pasaulio mokslininkai daug 
dirba, kad sukurtų automatizuo-
tą pagalbą sergantiems diabetu 
arba jį išgydytų. Dabar jau ski-
riami bent du aiškūs šios ligos 
variantai. Agresyvesnis ir dau-
giau kasos beta ląstelių pažei-
džiantis būdingas vaikams, su-
sirgusiems iki 5–6 metų. Skir-
tingiems ligos variantams turė-
tų būti kuriamos ir skirtingos 
pagalbos strategijos. Kai liga 
yra jau pažengusi ir beta ląste-
lių iš esmės nelieka, reikalinga 
technologinė pagalba, išorinis 
insulinas. Tokia pagalba – bū-
tina. Vis dėlto oficialios, me-
dikų patvirtintos dirbtinės ka-
sos technologijos labai atsilieka 
nuo žmonių kūrybingumo, nes 
jau keleri metai pasaulyje plin-
ta tūkstančių žmonių savaran-
kiškai išbandyti atvirojo kodo 

programėlių palaikomi „dirb-
tinės kasos“ sprendimai, žino-
mi „Closed Loop“ pavadini-
mu. Nors tai ne išgydymas, bet 
daug kam didelis palengvini-
mas. Akivaizdu, kad žmonės 
pavargo laukti, nes išganingasis 
išgydymas jau daugiau nei pusę 
amžiaus tebėra artimiausio de-
šimtmečio perspektyva, o dirb-
tinio insulino ir gliukozės ma-
tuoklių pramonės pelnai nepa-
liaujamai auga.

O koks gi kelias vestų į iš-
gydymą, į visišką laisvę?

Lengviausia būtų padėti li-
gos pradžioje, kai beta ląstelių 
dar yra likę nemažai. Tikėtina, 
kad būtų galima atkurti jų po-
puliaciją neutralizavus autoimu-
ninę reakciją. Manyčiau, kad 
nutraukus karvės pieno (tiks-
liau – A1 beta kazeino baltymo) 
vartojimą, radus metodą, kaip 
nuraminti imuninę sistemą, ir 
palaikant normalų gliukozės 
kiekį kraujyje atsirastų tokia ga-
limybė. Mokslininkai jau labai 
priartėjo prie gebėjimo atkurti 
beta ląstelių populiaciją panau-
dojant kamienines ląsteles, kiti 
intensyviai kuria autoimuninio 
atsako neutralizacijos – dirbti-
nių nanoužtvarų, arba imuno-
loginius, metodus. Kita dalis – 
surasti ligos priežastį ir pradėti 
jos prevenciją, kad tiesiog nu-
stotume ja sirgti. Sujungę šias 
priemones, ligą įveiksime. Ne-
praraskime vilties.

Eglė KULVIETIENĖ
Asmeninio archyvo nuotr.

Žada įdarbinti dar milijoną neįgaliųjų

Mokslo parkas
Suradę ligos priežastį 

įveiksime diabetą

Beveik pusė iš 14 milijonų 
britų, gyvenančių skurde, – 
negalią turintys žmonės ir 
jų artimieji. Tokia nelinksma 
išvada padaryta po neseniai 
atlikto tyrimo. Tačiau svar-
bu, kad padarytos klaidos iš-
analizuotos, dabar imamasi 
jas taisyti.

Profesorius Darijus Veteikis.

Darijus Veteikis, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fa-
kulteto Geomokslų instituto profesorius, yra atlikęs įdomių moks-
linių tyrimų medicininės geografijos srityje. Profesorius ieškojo I 
tipo cukrinį diabetą sukeliančių priežasčių.

Džozefo Rountrio fondo paskelbta 
analizė atkreipė dėmesį: šiuolaiki-
nėje Didžiojoje Britanijoje ryšys tarp 
negalios ir skurdo yra itin stiprus.
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Svečiuose pas seneliusKūrybos 
laboratorija

  
 

***
Dalinamės
obuoliu
su stirna:
ji – sušalusiu,
aš – apvytusiu
nuo tos pačios
antaninės
tėviškės sodo
obels.
Žvelgiam
viena kitai
į akis:
ji – pro lelijom
išraižytą stiklą,
aš – pro plastikinį,
ant kurio
žiema
nepiešia peizažų.
Dalinamės
obuoliu
su stirna
iš
prisiminimų vitražo.

Vaikystės draugei
Nuseko Nova,
neužlieja jau lankos,
kurion kartu
pavasarį įbridę
debesėliais plaukėm.
Ir liepto lentos
jau seniai ne tos,
takelis daug siauresnis,
žolėmis apaugęs...
Ir mūs prisiminimai
jau seni,
ir plaukuose
viena kita gija
sutvisko sidabru –
tarsi rasa
ramunių lauko.
O širdys jaunos –
plaka viltimi,
svajoja,
ieško,
tarsi kregždės sklando...

Vitalija LIŽAITIENĖ
Šakių r.

Pilnaties vakaras
Kai vakaras
toks lėtas ir tylus,
kai mintys lyg gyvatės
mainos, rangos,
aš sudėlioju
dienos darbus
tarsi puodelius –
te lentynėlėse
kiekvienas savo vietą randa.
Tada
atsliūkina ir ji –
skylėta pilnatis.
Pažvelgia į mane
pro plastikinį langą
tarsi ponia
į nusižeminusį tarną,
nubraukia rūpesčius
vėsia ranka
ir žilo debesio
užuolaidą užtraukia.
Palieka
tiktai vakaras
toks lėtas ir tylus
ir mintys...    

***
Dangus daug arčiau
nei maniau –
toks gilus,
kad nepasiekiu kojomis
dugno.
Mintys raizgosi,
 sklaidosi,
  pinasi –
skrenda Paukščių taku.
Žodžiai
klimpsta į sniegą
baltų debesų.
Šį vidurnaktį
nieko nėra tyliau
už svajones.
Aš maniau, kad
dangus daug arčiau.



Stasytė dar būtų miegojusi – 
ši judri septynerių metų pa-

nelė buvo didelė miegalė...
Ją pažadino saulės spindulys. 

Jis, radęs užuolaidoje mažą sky-
lutę, atslinko iki lovos, perbėgo 
per ant kėdės sudėtus drabužius 
ir nuslydo durų link, lyg paro-
dydamas kelią.

Nuleidusi kojas ant iš įvai-
riaspalvių atraižų senelės ner-
to kilimėlio, mergaitė pajuto 
grindų vėsą. Čiupo drabužius, 
greit apsirengė ir nubėgo į vir-
tuvę. Čia nusiprausė, susišuka-
vo. Tai darydama veidrodyje 
stebėjo senelę.

Ta, įkaitusi nuo krosnies, 
dėjo į lėkštę blynus, o jų kva-
pas kuteno nosį. Lėkštė jau pil-
na geltonų, išsipūtusių jos taip 
mėgstamų gardumynų. Žino, 
kad prie jų gaus ir braškių uo-
gienės. O gal dar liko ir medaus 
nuo ano karto? To tąsaus, sal-
daus, tekančio nuo lūpų ir nuo 
pirštų... Malonumo apsilaižy-
ti medumi kvepiančius pirštus 
neatsisakytų.

Nors už lango vėsus rudens 
rytas, virtuvėje šilta ir malonu. 
Mergaitė skubiai sėdasi už sta-
lo ir klausia senelės, ar greit ga-
lės pusryčiauti.

– Tuoj, anūkėle, tuoj, ateis 
senelis ir gausit valgyti, – atsa-
ko senelė.

Už durų pasigirsta trepsėji-
mas, jos girgžteldamos atsida-
ro. Įeina senelis, kartu įleisda-
mas ir šalto oro gūsį. Nuo jo net 
vėsu pasidaro.

Didelės senelio plaštakos pa-

raudusios nuo šalčio, o drabu-
žiai aplipę pjuvenomis ir dul-
kėmis, net ūsai pabalę. Jis nu-
sipurto drabužius prie krosnies, 
nusiplauna rankas ir sėdasi prie 
stalo.

– Tai ką, Stasyte, kirsim bly-
nus? – nusišypso, paima blyną 
ir atsikanda. – Skanu, mmm, 
ar tau neatrodo, kad senelė kas-
kart vis skanesnius blynus kepa?

Ima šaukštą, kabina uogie-
nės ir deda į burną, bet vienas 
lašelis pakimba ant ūsų. Blykste-
lėjus saulei jis sublizga lyg raus-
vas brangakmenis.

Stasytė, suspaudusi rankoj 
šaukštą, laukia savo eilės pa-
sisemti uogienės. Medaus ant 
stalo nematyti, vadinasi, jo ne-
liko. Gaila...

Prie stalo prisėda ir senelė. 
Valgyti ji nenori, kepdama pri-
siuostė, prisiragavo. Dabar nori 
tik ramiai pasėdėti. Meiliai nu-
žvelgia šeimyną ir taria:

– Valgykit, brangučiai, kad 
lėkštė tuščia liktų, o paskui eikit 
dirbti. Aš apsitvarkysiu ir trupu-
tį pailsėsiu.

Senelis su anūke, prisikirtę 
blynų, kyla nuo stalo, rengiasi ir 
eina į lauką. Pašiūrėje vyras tu-
ri dirbtuvėlę, kurioje meistrauja 
iš medžio. Štai ant varstoto tu-
pi pelėda. Ji jau baigta, tik akys 
dar negyvos, bet valandėlę pa-
dirbėjus praregės.

Mergaitės pareiga – surinkti 
drožles į pintinę ir nunešti prie 
krosnies. Prikimšusi pusę pin-
tinės susiraičiusių drožlių, pa-
silenkia ir pauosto. Jai taip pa-
tinka sakų kvapas – jis ypatin-

gas, primena vasarą, kai su sene-
liu grybavo miške. Ten taip pat 
kvepėjo sakais. Stasytė jų rado 
net ant medžio kamieno, jie te-
kėjo lyg medus, o palietus pri-
lipo prie suskeldėjusios žievės.

Staiga senelis numetė dar-
binį švarką ant suolo ir skubiai 
išė jo. Gal įrankių pritrūko, o 
gal ištroško? Prikimšusi pilną 
pintinę, Stasytė priėjo prie suo-
lo, perbraukė ranka per švarką. 
Šiurkšti medžiaga buvo nublu-
kusi, vietomis kabojo išsipešę 
siūlai, bet jis buvo šiltas ir prisi-
gėręs kvapų: sakų, dūmų, šieno 
ir dar kažko nežinomo.

Mergaitė prisėdo ant suolo... 
Taip gera sėdėti ir grožėtis sene-
lio darbais, jų čia pilna lentyna. 
Be pelėdos dar puikuojasi erelis 
išskleistais sparnais, galybė me-
dinių šaukštų, sudėtų į išskobtą 
dubenį. Gal ir ji kada nors taip 
išmoks, kai užaugs.

Mintis nutraukia šaltis, ku-
ris lyg žaltys vingiuoja, lenda po 
drabužiais, jau pasiekė pečius ir 
rankas. Laikas į trobą. Stasytė 
pakyla nuo suolo, čiumpa pin-
tinę ir skuba namo.

Įėjusi virtuvėn pritupia prie 
šiltos krosnies, pasišildo rankas 
prie įkaitusių durelių. Visur ty-
lu. Kažin, kur dingo seneliai? 
Jau darosi baisu, o gal kas atsiti-
ko? Mama buvo sakiusi, kad jei 
kas atsitiktų, būtinai paskambin-
tų. Stasytė ima ieškoti telefono. 
Žvilgtelėjusi pro langą ji pamato 
nutolstančius mėlynus greitosios 
pagalbos automobilio žiburėlius.

Aldona KRICKIENĖ
Alytus

Kitas „Bičiulystės“ numeris išeis gegužės 21 dieną.

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

Nuotraukų konkursas

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys

Kai oras pritvino žemės ir 
pumpurų kvapų, o ievos 

žalsvėjo, pasirodė ir mano in-
kilėlių gyventojai – gražuoliai 
varnėnai. Parsirado apsiniauku-
sį, vėjuotą rytą ir garsiai sušvil-
pė. Kaip kiekvieną pavasarį, išė
jau pasisveikinti ir pasigrožė-
ti sugrįžusiais sparnuočiais. O 
jie sutūpę ant šakelių čiauškėjo 
ir pasakojo... Tai pasižiūrėdavo 
viens į kitą, tai atsisukdavo į ma-
ne ir šnekėjo, šnekėjo be palio-
vos. Tikriausiai porino apie to-
limus kraštus, įveiktas sunkias 
keliones ir džiaugėsi radę savo 
namelius. Gal stebėjosi ir kiek 
aš per metelius pasenau...

Pašvilpavę, pačiauškėję, pa-
sidžiaugę ėmėsi valyti inkilė-
lius, paskui vėl šapelius rinko 

ir naujas gūžteles krovė.
Pirmiesiems spinduliams 

nuauksinus žemę, pasigirsta jų 
švilpavimas ir čiulbėjimas. Jiems 
savo čirenimu pritaria kikiliai 
ir startos. Paukščių čiulbėjimas 
pavasariais nenusakomas... O 

Miniatiūra

Varnėnai

kai oranžinė saulė krenta į pa-
dūmavusį horizontą, prigęsta ir 
ištirpsta kažkur už miškų, pri-
tyla jų švilpavimai ir čirenimai...

Gražina KALVAITIENĖ
Kazlų Rūda

Autorės nuotr.


