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Pacientø teisiø gynimas
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Prie senojo dvaro pastato.

Pacientai renkasi
Ðaukënus
Edmundas Maþonas
2006-øjø gruodþio 11-àjà iðvaþiavome á Ðaukënø
psichiatrijos ligoninæ paanketuoti tuo metu joje
besigydanèiøjø. Ðá syká autobusiukas, vairuojamas Klubo
nario Vladimiro Lukanovo, buvo pilnas: mûsø buvo
devyni.
Orø stebëtojai sako, kad ðis ruduo ir þiemos pradþia
Europoje – ðilèiausi per keletà pastarøjø ðimtmeèiø, tad
ir gruodþio 11-àjà vaþiavome ne sniegui sningant, o lietui
dulksnojant, visà kelià tirðtam rûkui tvyrant. Gamtininkai
praneðë pastebëjæ praþydusiø pieniø, o turgeliuose tikrai
buvo galima nusipirkti kà tik rautø grybø. „Eikime
miðkan, vaikai, Kûèioms prisirinksime ðvieþiø grybukø“,
– tokiu pasiûlymu nebaisiai tebûtumei nustebinæs.

Klubo „13 ir Ko“ avangardas.

Ðaukënø psichiatrijos ligoninë – viena maþiausiø
Lietuvoje: ðiuo metu joje yra tik 75 vietos. Ji ásikûrusi
buvusiame dvare, o ið senøjø dvaro pastatø iðlikæs tik
vienas. Kaip paprastai, atvaþiavæ papasakojome
pacientams apie Klubà: kada jis ásikûrë, kokias veiklos
rûðis propaguoja (laisvalaikis, parodos, þurnalo leidyba,
pacientø teisiø gynimas, tarptautiniai ryðiai, dalyvavimas
konferencijose bei seminaruose), taip pat paaiðkinome
apie pacientø anketavimà, paminëjome, kad Ðaukënø
ligoninë – paskutinë Lietuvoje, kurios pacientø dar
nebuvome apklausæ. Buvome visose, iðskyrus Kauno ir
ðalia jo ásikûrusioje Þiegþdriø psichiatrijos ligoninëje
(ðios ligoninës atsisakë mus ásileisti). Jau pradëjome
pakartotinius tyrimus, pirmiausiai – Ðiauliuose. Tai
svarbu, nes ðitaip galësime palyginti buvusià ir esamà
padëtá, atliksime vadinamàjà „stebësenà“ (monitoringà).
Ligoninës darbuotojai mums ðiek tiek paaiðkino

ligoninës istorijà. Tà dienà direktoriaus nebuvo, tad
ligoninei atstovavo vedëja Reda Juðkaitë (ligoninëje yra
tik vienas skyrius). Ið jos suþinojome, kad pirmiausiai,
iðkart po II-ojo pasaulinio karo, èia buvo ákurta uþdara
ligoninë sergantiems TBC (tuberkulioze, dþiova) gydyti,
vëliau èia priverstinai guldydavo priklausomus nuo
alkoholio þmones, serganèius ðia liga. Ið tø laikø uþsiliko
spygliuota viela, iðtempta virð betoniniø ligoninæ
juosianèiø sienø. Tai darko bendràjá stacionaro vaizdà,
kai kur ta viela nupjauta, o mes linkëtume kuo greièiau
paðalinti jà visà.
Atkûrus nepriklausomybæ, Ðaukënø ligoninë tapo
grynai psichiatrijos. Ið pradþiø èia buvo gydoma daugiau
nei pusantro ðimto ligoniø, o dabar lovø skaièius
sumaþintas perpus: yra tik 6 moterø ir 10 vyrø palatø,
izoliatorius (ið viso 75 vietos). Palatose gydoma nuo 2
iki 5 ligoniø, taèiau dar paliktos dvi deðimtvietës palatos,
kuriose guli seni þmonës. Dabar pagrindiniame, senojo
dvaro pastate, daromas remontas, ir ateityje ðios patalpos
irgi turëtø bûti pertvarkytos á maþesnes. Ligoninëje dirba
trys nuolatiniai gydytojai, vienas budintis gydytojas
atvaþiuoja ið Kelmës (ji yra uþ 20 km). Paprastai
pamainoje dirba trys slaugytojos, viena ið jø – vyresnioji,
slaugytojoms talkina trys slaugytojø padëjëjai (sanitarai).
Pastarieji – Ðaukënø miestelio gyventojai, jauni vyrai
(vyriausiajam – apie 40 metø), iðëjæ specialius ðiam darbui
skirtus mokymus. Ðaukënuose pacientams atliekami
bûtiniausi tyrimai, yra laboratorija, o sudëtingesniøjø
tyrimø vaþiuojama á Kelmæ. Ligoninë turi du
automobilius, ir bet kuriuo paros metu, jei pacientui
prireikia skubios, ypatingos medikø pagalbos, vykstama
á Kelmæ. Klubo pirmininkë D.Survilaitë sakë, jog maþa
ligoninë negali suteikti tiek medicinos paslaugø, kiek
didelë, taèiau vedëja Renata Juðkaitë patikino, kad dël to
Ðaukënams dideliø problemø nekyla, mat netoliese –
Kelmë. Taèiau gaila, kad psichologas tik diagnozuoja,
atlieka testus ligai nustatyti. Ðie testai panaudojami
neágalumui nustatyti, dokumentams, nukreipiant á
pensionatà, suruoðti. Viena apklausta moteris labai norëtø
intensyviø psichologo konsultacijø, kadangi vis
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nepavyksta iðbristi ið depresijos. Taèiau bûtina pasakyti,
kad neseniai èia imtos teikti papildomos, mokamos
paslaugos – intensyvi prieþiûra, daugiausiai seniems,
demenciðkiems þmonëms arba labai sunkiems
neágaliesiems. Mokama po 25 litus parai (tai nedidelis
mokestis, kitose ligoninëse tokios paslaugos kainuoja per
40 litø). Á ðià kainà neáeina tik sauskelnës suaugusiesiems.
Ðios papildomos paslaugos – tarsi kompromisinis
variantas, kol dar nëra galimybës intensyviai slaugytinam
þmogui parûpinti vietos globos namuose. Pabrëþtina, kad
ið tø 25 litø në cento nepridedama prie darbuotojø algos.
Teiravomës, kaip á pacientus þiûri vietos gyventojai,
ar nesiðaipo ið jø. Tokiø bëdø èia iðvengiama, ðaukëniðkiai
per ilgus deðimtmeèius pripratæ prie ðalia miestelio
ásikûrusios ligoninës ir jos pacientø. Kartais á baþnyèià
pasimelsti ateina net iki 20 besigydanèiøjø grupë, ir
moterytës tik þvilgteri, taèiau visai nesipiktina tokiu bûriu.
Kas dar pasakytina apie Ðaukënø ligoninæ? Keista,
bet ir ðiame atokiame maþyèiame stacionare, kaip ir
Ðvëkðnos ligoninëje, taikomos terapijos rûðys, kokiø
neturi daþnas didmiestis: aromatø, muzikos, ðviesos,
jodinëjimo (hipo-) terapija. Mums pasakojo, kad
pasklidus gardþiam þemuogiø kvapui, moèiutës panyra á
gyvus prisiminimus, kaip vasarà jos vaikðèiojo po miðkà,
uogavo. Manau, tikrai puiku gauti saulæ atstojanèios
ðviesos niûriuoju metø laiku, atsipalaiduoti, pajodinëti.
1997 m. pasikeitë ligoninës direktorius. Dabar èia
dirba pediatras Stasys Lekðas, jo pareigos – tik
administruoti ligoninæ, ne gydyti. Per tà laikà jis sugebëjo
ligoninæ iðtraukti ið ketvirèio milijono skolos ir pradëti
ligoninës atnaujinimo darbus: kaip minëjau,
remontuojamas pagrindinis, senojo dvaro pastatas,
visiðkai sutvarkyta, graþiai árengta valgykla, prieð tai
buvusi darþinës lygio. Ðioje valgykloje prieð pertvarkymà
þiemà bûdavæ taip ðalta, kad iðdalytas maistas prieð
pradedant valgyti jau bûdavæs atauðæs. Ðiuo metu
tvarkoma ir sporto salë, be to, yra uþimtumo kambarëlis,
kur þmonës bet kada gali ateiti, pabendrauti, bûna ir
ðokiai. Beje, ligoninë pati apsiðildo mediena, matëme
graþiai rietuvëmis sukrautas, paruoðtas kûrenti malkø
eiles.

Vyksta apklausa.
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Apklausëme daugiau nei 30 pacientø, kiti buvo
nepajëgûs atsakyti dël demencijos (protiniø galiø
nusilpimo) arba dël blogos sveikatos bûklës. Á klausimà,
ar personalas yra panaudojæs smurtà, dauguma ið mano
apklaustøjø reagavo stebëdamiesi: argi gali ðitaip bûti?
Kiltø didþiulis skandalas. Taèiau tarpusavyje pacientai
pasipeða – taip sakë ne vienas. Dar yra problemø norint
apsipirkti: jeigu pacientas neturi teisës nueiti á parduotuvæ
pats, apsikrovæ neðuliais pirkinius parneða medicinos
darbuotojai. „Ne tai jûsø darbas“, – sakë Klubo
pirmininkë gydytoja D.Survilaitë ir siûlë papraðyti vienos
ið keturiø miestelio parduotuviø atidaryti prie ligoninës
kioskà, kur pacientai galëtø nusipirkti visø bûtiniausiø
prekiø.

Nesvarbu, kad ðioje ligoninëje buitinës sàlygos ne
visø geriausios: matyt, daug kà nulemia gera personalo
sukurta psichologinë atmosfera – antraip gi nevaþiuotø
èia þmonës ið tolybiø, nors yra ligoniniø ir arèiau jø namø.
Taigi ligoniai renkasi Ðaukënus.

Pacientø apklausos Ðaukënø
psichiatrijos ligoninëje
duomenys
Atvykimo dienà ligoninëje gydësi 71 pacientas,
apklausëme 34 pacientus, t. y., beveik pusæ (48%), nors
ir maþiau, lyginant skaièiais, nei kitose ligoninëse.
Didþioji dauguma apklaustøjø teigë atvykæ gydytis
savanoriðkai (32 asmenys) ir galëjæ pasirinkti:
1) gydymo bûdà (gydytis ligoninëje arba
ambulatoriðkai, poliklinikoje) – 29 pacientai,
2) ligoninæ – 28 pacientai,
3) psichiatrà – 28 pacientai.
Apie tokio pasirinkimo teises þinojo 26 pacientai.
2 pacientai, teigæ, kad buvo hospitalizuoti
priverstinai, nepripaþino, jog tuo metu savo veiksmais
galëjo padaryti þalà savo arba aplinkiniø gyvybei,
sveikatai ar turtui, nieko negalëjo pasakyti apie teismo
nutarimus ðiuo klausimu.
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Beveik visi apklaustieji (33) pripaþino, kad atvykæ
á ligoninæ buvo suprantamai supaþindinti su vidaus
tvarkos taisyklëmis ir jas þino.
Tirdami, kaip atsiþvelgiama á reikalavimà
gydytojams bendradarbiauti su pacientais, taip pat á
pacientø teisæ bûti suprantamai informuotiems apie savo
sveikatos bûklæ, gavome tokius atsakymus:
• gydytojas suprantamai informavo apie sveikatos
bûklæ, ligos diagnozæ, gydymo bûdus – atsakë teigiamai
33 pacientai,
• galëjo su gydytoju pasitarti dël skiriamø vaistø –
teigiamai atsakë 29 pacientai.
Dël konfidencialumo paþeidimo (informacijos apie
sveikatos bûklæ, ligos diagnozæ suteikimà kitiems
asmenims be jo sutikimo) skundësi tik vienas pacientas,
sakæs, jog taip pasielgë gydantysis gydytojas.
Taip pat tik vienas pacientas skundësi ðiurkðèiausiu
paþeidimu – smurtu ið aptarnaujanèiojo personalo, o
smurtà ið kitø pacientø teigë patyræ 5 pacientai (tai 14%
apklaustøjø, arba tiek pat, kiek pvz., Vilniaus Vasaros
ligoninëje).
Buities sàlygas atspindi atsakymai :
• ligoninëje palatose per daug ligoniø ir tai trikdo
ramybæ – nurodë 5 ligoniai,
• palatose sudarytos sàlygos bûtiniems daiktams ir
asmens higienos priemonëms laikyti – teigiamai atsakë
31 apklaustasis,
• ligoninëje sudarytos sàlygos pasinaudoti telefonu,
paðto paslaugomis – teigiamai atsakë 33 pacientai.
Tai, kad gali reguliariai susitikti su lankytojais be
paðaliniø asmenø, atsakë 33 pacientai, tiek pat pacientø
pareiðkë, kad gali pirkti ir gauti reikalingiausiø daiktø. Ið
34 pacientø 25 turi religiniø apeigø poreiká ir jas atlikti
gali.
Informuotumà apie savo teises patvirtina ir ðie
atsakymai:
• bandë susipaþinti su savo medicinos dokumentais,
medicinos dokumentø iðraðais 6 pacientai, 4 ið jø gavo
dominanèius dokumentus,
• 31 pacientas þino, á kà konkreèiai ið ligoninës
administracijos gali kreiptis, jeigu yra nepatenkintas
sveikatos prieþiûra,
• 19 pacientø þinojo, kad dël netinkamo gydymo
ar neteisëto medicinos paslapties atskleidimo jie turi teisæ
á turtiná þalos atlyginimà.
Be anketoje nurodytø klausimø praðëme pacientø
iðsakyti nusiskundimus, jø nuomone, svarbiais
papildomais klausimais. Gavome keletà pastabø, kurias
ne visada ir administracija pajëgi iðspræsti. Pacientai
pageidavo, jog po gydymo ligoninëje bûtø skiriamas
sanatorinis gydymas, nenorëjo gydymo haloperidoliu,
praðë psichologo pagalbos. Iðsakyti pageidavimai sudaryti
geresnes sàlygas drabuþiams laikyti (kad bûtø átaisyti
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spintoms uþraktai), pacientai norëtø, kad ligoninës
teritorijoje bûtø kioskas, kuriame galëtø patys nusipirkti
bûtiniausiø daiktø. Vëlgi, atsakydami á anketà, pacientai
pageidavo, kad palatose bûtø maþiau þmoniø. Ir, mûsø
nuomone, praðë dalykø, kuriais greièiau turëtø rûpintis
reabilitacinë ástaiga – tai bûtø: sporto salë, treniruokliai,
biliardo stalai.
Daugiau buvo gauta teigiamø atsiliepimø apie
ligoninæ ir jos personalà: labai geros sàlygos, geri
gydytojai ir slaugytojos, jauki aplinka, geras maistas.
Norëtø gydytis tik Ðaukënø PL, nes èia daug geriau, nei
kitose ligoninëse.
Pacientø teisiø gynimo grupë

Ðaukënai
Nors paèiuose Ðaukënuose nebuvome, taèiau ðis
baþnytkaimis turi senà istorijà. Ðaukënuose suteka du
upeliai – Ðona ir Ilga. Ðaukënuose ðiuo metu yra apie
700 nuolatiniø gyventojø. Jau 15 a. viduryje raðytiniuose
ðaltiniuose minimas prie dvaro ásikûræs kaimas, o 1486
m. Mikalojus ir Jonas Ðemetos savo lëðomis pastatë
katalikø baþnyèià – gana greitai po Þemaitijos krikðto
(Þemaitija apkrikðtyta tik 1413 m., Aukðtaitija kiek
anksèiau – 1387 m.). Neabejotina, kad Ðaukënuose, kaip
ir visoje tuometinëje Lietuvoje, o Þemaitijoje – ypaè,
naujoji religija dar tik þengë pirmuosius þingsnelius, ir
dvasininkams, daugiausiai svetimtauèiams, buvo daug
vargo kovoti su pagoniðkais Ðaukënø þemaièiø paproèiais.
1499 m. miesteliui suteikta privilegija kas savaitæ rengti
turgø ir laikyti smukles. Tai gana svarbus ávykis, kai
kuriems tuometiniams kaimams turëjæs lemiamos
reikðmës: ið Ðaukënø, turëjusiø miestelio statusà, jei bûtø
palankiai susiklosèiusios aplinkybës, galëjo iðaugti didelis
miestas, taip atsitiko ne vienam kitam tokià teisæ ágijusiam
tuometiniam kaimui, taèiau to, deja, neávyko: tarpukariu
èia gyveno apie 690 þmoniø, o ðiomis dienomis irgi ne
kà daugiau – apie 700.
Ðaukënai turëtø bûti ádomûs þydø tautybës
þmonëms, jie èia bûtø tikri senbuviai: P.Barkauskas,
A.Vabalas „Vadove po Lietuvà“ (1938 m.) nurodo, kad
sinagoga Ðaukënuose pastatyta dar Vytauto Didþiojo
laikais. „Lietuviø enciklopedijoje“ (Bostonas, 1963 m.)
taip pat minima originali Vytauto Didþiojo laikø sinagoga.
B.Kviklys „Mûsø Lietuvoje“, IV tome, teigia, kad
sinagoga Ðaukënuose pastatyta 18 amþiuje. Tai rodo
þydus èia gyvenus ið seno. Reikia pasakyti, kad juos á
Lietuvà kvietësi pats Vytautas Didysis. Tais laikais
Vokietijoje juos persekiojo ir trëmë, tad þydai noriai
priëmë Vytauto Didþiojo kvietimà, juolab, kad jis laidavo
tikëjimo laisvæ ir valstybinæ globà, apsaugà. Kviesti buvo
naudinga: þydai turëjo sukaupæ nemaþai kapitalo, aukso,
taigi jie – pirmieji Lietuvos bankininkai. Esama visokiø
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pajuokavimø ir ðaipymøsi, kad „þydas juodo darbo
nedirbs“, arba „kur tu matei þydà laukà ariant“. Bet argi
galëjo bûti kitaip?.. Juk nuo Vytauto laikø þydams taikytas
draudimas pirkti þemæ ir ja naudotis – jiems tebuvo leista
statytis namus, o ðis draudimas didþiàja dalimi ir nulëmë
tai, kad pagrindiniu þydø darbu tapo prekyba. Ðiuo metu
Ðaukënuose yra tik 4 parduotuvës, o tarpukariu jø bûta
14!.. Netgi 13 ið jø priklausë þydams. Beveik pusæ
Ðaukënø gyventojø tarpukariu sudarë ðie þmonës, jie èia
1915-1917 metais turëjo savo pradinæ mokyklà. Po
þiauraus II pasaulinio karo Ðaukënuose neliko në vieno
þydø tautybës þmogaus... Pabandykime ásivaizduoti ne
beveidæ masæ, o konkretø, gyvà þmogø ir jo siaubingas
kanèias.
Ðaukënai Ðemetoms priklausë iki 18 a. antrosios
pusës, jie èia turëjo savo rezidencijà – dvarà. Vëliau visos
valdos buvo parduotos Mykolui Fortunatui Gorskiui, po
to Ðaukënus valdë jo sûnus Antanas, anûkas Zigmundas,
o paskutinysis dvaro ðeimininkas buvo Mykolo F.Gorskio
proanûkis Tomaðas Gorskis (1865-1940). Tai, kas dar
iðlikæ ið dvaro, buvo statyta 18 a., 19 ir 20 amþiø
sankirtoje. Seniausioje, centrinëje dvaro dalyje buvo
nedidelis vieno aukðto, plataus staèiakampio formos
pastatas. Pagrindinis namo akcentas – ástiklinta veranda.
Spëjama, kad ið pradþiø dvare buvo 8 dideli kambariai,
iðsidëstæ ið abiejø priemenës pusiø. Ðie kambariai buvo
tiek reprezentaciniai, tiek gyvenamieji, o atvykæ sveèiai
bûdavo apgyvendinami mûriniame rûmø sparne.
Tikriausiai 19 a. pabaigoje prie ðoninio fasado buvo
pastatytas dviejø aukðtø bokðtas, o 1905 m. – bokðto
mûrinis sparnas. Visuose kambariuose interjeras buvo
kuklus. Èia stovëjo raudonmedþio baldø komplektas,
buvo þymiø dailininkø sukurtø paveikslø kopijø. Rûmus
supo 15 ha dydþio parkas. Taèiau dabar tø bokðtø nebëra,
dvaras visai neáspûdingas, o minëtasis senasis centrinis
dvaro pastatas apdegë, nebeliko originalaus antrojo
aukðto – dabar pristatytas þemas „pusaukðtis“. Ðiame
pastate ir ákurtos pagrindinës palatos. Senøjø baldø irgi
nelikæ, o ið didþiulio parko – tik keli medþiø guoteliai.
Netoli Ðaukënø esanèiame Vlado Putvinskio
valdytame Ðilo Pavëþupio dvare lietuviðkos spaudos
draudimo metais kasmet slaptai susirinkdavo raðytojai ir
kultûros veikëjai: Povilas Viðinskis, Þemaitë, Lazdynø
Pelëda, Jovaras ir kt. Èia kurá laikà P.Viðinskis redagavo
„Varpà“. V.Putvinskio dvaras buvo nelegalios lietuviðkos
spaudos perveþimo, paskirstymo ir persiuntimo centras.
Vëliau V.Putvinskis aktyviai dalyvavo atkuriant Lietuvos
valstybæ, buvo Lietuvos Ðauliø organizacijos ákûrëjas.
Dabar Ðaukënuose yra medinë baþnyèia,
4 parduotuvës, mokykla, duonos kepykla, neseniai ákurtas
kraðto muziejus. Kas þino, gal kità syká, vasarà, pasitaikys
proga aplankyti ir patá miestelá, savo akimis ávertinti tai,
kà dabar tiktai apraðiau.
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Palendriø vienuolynas.

Po apklausos aplankëme uþ keliolikos kilometrø nuo
Ðaukënø Palendriuose per 1998 – 2000 metus pastatytà
naujoviðkà benediktinø vienuolynà, kurio architektûra
mus gerokai nustebino: pastatai tiek asketiðki, kad net
panaðûs á nebaigtus. Vienuolynas, sakyèiau, tyruose – iki
senosios, viduje visai sugriuvusios baþnyèios geras
kilometras, þmonës gyvena dar atokiau. Mus pasitiko
tëvas Bernaras, prancûzas, kuris prie vienuolyno maketo
mums papasakojo apie savo broliø vienuoliø gyvenimà
ir ðio vienuolyno ákûrimo istorijà, o að jo þodþius
papildysiu duomenimis ið literatûros.
Pirmiausiai – apie Ðventàjá Benediktà Nursietá. Ðv.
Benediktas kartu su dvyne seserimi Scholastika gimë apie
480 metus Italijoje, Nursijos (Norcia) miestelyje, dël to
jis ir vadinamas Nursieèiu. Tëvai buvo turtingi, anksti já
iðsiuntë á Romà studijuoti teisës ir literatûros. Mokslai
ëjosi gerai, taèiau Benediktà labai piktino palaidas
studentø gyvenimas ir intrigos stengiantis uþimti
popieþiaus sostà (to meto skandalai). Tuomet jis su bûriu
draugø, pasiëmæs kartu ir
seserá bei senàjà
jødviejø þindyvæ,
pasitraukë á Afilà,
vëliau – á Subiakà, ir ið
vienuolio Romano
gavæs vienuolio drabuþá,
jo ðelpiamas maistu,
apsigyveno oloje,
kadangi já nuo seno
þavëjo ðitoks pirmøjø
krikðèionybës amþiø
atsiskyrëliø gyvenimas
Egipte. Sesuo
Scholastika irgi tapo
vienuole. Benediktas
labai iðgarsëjo, pas já
pasitarti ir pasisemti
dvasingos iðminties
ateidavo daug þmoniø,
todël Vikovaro
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vienuoliai já buvo pasikvietæ
vadovauti, taèiau Benediktas
diegë tokià grieþtà ir asketiðkà
tvarkà, kad já bandë
nunuodyti. Bet sàmokslas
nepavyko – Benediktas prieð
gerdamas perþegnojo tauræ, ir
ði suduþo. Bûsimas ðventasis
paliko ðiuos vienuolius, taèiau
jis negalëjo gyventi atsiskyræs,
mat paskui já sekë minios
trokðtanèiø bûti jo mokiniais.
Todël netoli savo olos jis
pasirûpino ant kalvø pastatyti
dvylika nedidukø vienuolynø
– po dvylika vienuoliø
kiekviename. Bet ir èia
nebuvo ramybës: vietinis
kunigas ið pavydo irgi bandë
nunuodyti Benediktà (uþnuodytu kepaliuku, kurá ið to
kunigo atëmæs ir nuneðæs varnas), taigi Benediktas ir jo
mokiniai persikëlë gyventi á apleistà tvirtovæ ant Kasino
kalno. Benediktas sukûrë regulà – taisykliø rinkiná, kuriuo
vadovaudamasis vaisingai gyvuoja ne vienas Vakarø
Europos vienuoliø ordinas – ne tik benediktinai. Todël
1964 m. spalio 24 d. popieþius Paulius VI-asis Ðv.
Benediktà paskelbë Europos, iðminties globëju.
Yra nemaþai padavimø apie Benedikto padarytus
stebuklus: jam pasimeldus, ið kalno virðûnës iðtryðko
vanduo; ið eþero dugno jis iðkëlë kaimieèio pamestà
sodininko peilio geleþtæ, ir ði susijungë su medinëmis
kriaunomis; iðvarë vienuolá gundþiusá velnià. Kartà, eþere
skæstant berniukui Placidui, kurá tëvai buvo patikëjæ
Benediktui, ðventojo palieptas brolis Mauras ðoko jo
gelbëti, ir tik iðtraukæs vaikà á krantà suprato ëjæs vandens
pavirðiumi. Daþnai ðalia Ðventojo Benedikto
vaizduojamas varnas su kepaliuku snape.
2006-øjø liepà minëta benediktinø ordino 600 m.
ásikûrimo Lietuvoje sukaktis. 15 a. pradþioje juos buvo
pasikvietæs Vytautas Didysis. Kunigaikðtis leido
vienuoliams ásikurti Trakuose (iki ðiø dienø iðliko Marijos
Apreiðkimo baþnyèia, dar vadinama Ðv. Benedikto
vardu). Vytauto laikø benediktinai á Lietuvà atvaþiavo ið
Lenkijos. 19 a. viduryje (po I-ojo Lietuvos ir Lenkijos
sukilimo prieð Rusijos imperijà) visi benediktinø
vienuolynai Lietuvoje buvo uþdaryti. Reikëtø paminëti,
kad bûtent benediktinø vienuolis Brunonas Bonifacas
1009 m. þuvo Lietuvos ir Prûsijos pasienyje, ir kaip tik
ðie metai, kuomet pirmà kartà raðtu paminëtas Lietuvos
vardas, yra laikomi mûsø valstybës „gimtadieniu“.
Á Ðv. Benedikto ordinà gali stoti ir vyrai, ir moterys
(susiburti á vienuoliø brolijas ar seserijas). Pagal regulà
benediktinø vienuolystë yra kontempliatyvi, vadinasi,
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vienuoliai turi susitelkti á apmàstymus, kad pasiektø
aukðèiausià dvasinio paþinimo lygá. Ðis ordinas atsiribojæs
nuo pasaulieèiø ir jø gyvenimo, uþdaras, benediktinø
siekis – ne konkreti veikla, o dvasinës aukðtumos
(bûsena), ásijautimas á Dievà, jo paþinimas (pvz., jëzuitø
ordino regula kitokia, ji leidþia labiau kontaktuoti su
visuomene: jëzuitai Lietuvoje ásteigë universitetà ir daug
mokyklø). Palendriuose pastatytame vienuolyne galëtø
gyventi iki 60 vienuoliø, taèiau ðiuo metu jø yra dar tik
11, 6 vienuoliai – prancûzai. Bûtent jie ir ákûrë Palendriø
vienuolynà. Tëvas Bernaras sakë, kad jo tëvynëje yra net
100 Ðv. Benedikto ordino vienuolynø. Visiems
vienuoliams bûtina mokëti lietuviðkai. Prieð keletà metø
ðios brolijos nariais norëjo tapti vienas rusas ir ukrainietis,
taèiau jie nemokëjo lietuviðkai, tad jø priimti negalëjo.
Prieð áðventinant numatytas 5-eriø metø bandomasis
laikotarpis – kaip sakë tëvas Bernaras, „reikia patikrinti“,
ar kandidatai ið tiesø turi paðaukimà vienuolystei. Dar
ádomu tai, kad pagal senà paprotá kandidatui reikia
maþiausiai tris dienas laukti prie vienuolyno durø, kol
bus ásileistas.
Vienuolyne yra valgykla, konferencijø ir sporto
salës, tikrøjø vienuoliø ir kandidatø celës (pastarieji
gyvena atskirame pastate), biblioteka, kurioje galës tilpti
iki 100 tûkstanèiø (!) knygø. Vienintelë vienuolyno dalis,
á kurià áleidþiami pasaulieèiai – baþnyèia. Èia, ypaè
sekmadieniais, á pamaldas ateina daug apylinkës þmoniø.
Pasakytina, kad visi ðeði prancûzai yra ne tik paprasti
vienuoliai, bet ir kunigai, todël jiems bûtina laikyti miðias.
Prieð keletà metø èia apsilankæs benediktinø vyresnysis,
kuriam privalu priþiûrëti ir reguliariai patikrinti 33 ðio
ordino vienuolynus, sakë, kad niekur kitur nerado tokios
ramybës kaip Palendriuose.
Tëvas Bernaras, kuriam dabar per 60 m., á
vienuolynà ástojo 17-os. Jis studijavo senàsias kalbas
(graikø ir lotynø), o dabartinës jo pareigos – priimti
lankytojus, be to, jis yra vienuolyno kirpëjas ir bitininkas.
Jei tëvas Bernaras nebus suklydæs, vienuolynui priklauso
70 hektarø (o gal arø?..) þemës. Jau pats vienuolynas
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nemaþas, o pagal regulà viskà priþiûri patys vienuoliai
(plauna, skalbia, verda), taèiau kaip 11 þmoniø sugebëtø
ir toká þemës plotà ádirbti – sunkiai ásivaizduoju:
vienuoliai kyla penktà ryte, dvi valandas baþnyèioje gieda,
tuomet papusryèiauja, o ið viso per dienà meldþiasi bent
7 kartus. Tai galbût vienuolynas tà þemæ nuomoja? To
nepaklausëme.
Tëvas Bernaras, kaip buvome girdëjæ Ðaukënuose
bei matëme patys, yra ðviesios, skaidrios nuotaikos
þmogus, mëgstantis lengvà humorà. Sakë, kad galëtø ir
mus apkirpti, paminëjo, kad nors vienuoliai verdasi patys,
taèiau buvo pasikvietæ moteriðkæ (senà – pridûrë
juokdamasis), kad iðmoktø pasigaminti didþkukulius
(cepelinus), o kadangi vienuoliai laidojami savose
kapinaitëse, tëvas Bernaras tikisi, jog garbë bûti jose
palaidotam pirmajam atiteks jam (tëvas Bernaras –
vyriausias). Pasiguodæs, kad lietuviø kalba sunki,
papasakojo anekdotà, kaip prancûzas gimtàja kalba
padëkojæs mersi bokû (aèiû), taèiau pasipiktinusi moterytë
ðiam atrëþusi: „Ir pats mirsi!”. Pajuokavome ir dël likerio
„Benediktinas“, kurio receptà atrado benediktinø
vienuoliai, klausëme, ar daþnai ðá likerá vartoja patys
vienuoliai. Deja, ðypsojosi tëvas Bernaras, jiems
leidþiama iðgerti tik ðlakelá vyno per ðventes.

Jono Povilavièiaus pieðinys.

Iðeidami nusipirkome graþiø atvirukø, o tëvas
Bernaras iðlydëdamas pakartojo: „Saugokite pacientus“.
Ðiuo apsilankymu Palendriø vienuolyne ir baigëme
iðvykà. Jau visiðkai sutemus, rudeniðkai þvarbø gruodþio
vakarà pasiekëme namus.
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Buvome ávertinti kaip
patyræ ekspertai
Monika Nemanytë
2006 m. gruodþio 15 d. susiruoðëme á Ðiaulius. Ten
jau buvome apsilankæ lygiai prieð mënesá – lapkrièio 15
d. Ðiø susitikimø iniciatorius – Ðiauliø apskrities
psichiatrijos ligoninës (ÐAPL) direktorius E.Mikaliûnas.
Daugiau kaip po vieneriø metø jis pakvietë mus dar kartà
apklausti ligoninës pacientus pagal tà patá klausimynà ir
patikrinti, ar ligoninëje kas pasikeitë, ar pagerëjo pacientø
teisiø padëtis ir paslaugø teikimo kokybë.
Iðvykome septyniese: Vladimiras – vairuotojas,
Dijana, Zina, Viktoras, Raimondas, Juozapas ir að,
Monika. Sustojome kelyje Panevëþys-Ðiauliai,
Radviliðkio raj., kavinëje „Þarija“: ji ne pirmà syká tampa
mûsø mëgiama vietele, kur geriame kavà ir taip
iðblaðkome rytiná snaudulá. Pajudëjæ ið Vilniaus 9:15,
13:00 jau buvome Ðiauliø psichiatrijos ligoninëje.
Mus sutiko ir su kiekvienu asmeniðkai pasisveikino
ligoninës direktorius. Netrukus rinkomës salëje, kur vyko
konferencija „Pacientø teisës psichiatrijos ástaigose:
ástatymai ir praktika“. Renginyje pristatytas ir leidinys
„Atmintinë pacientui“ (visas pavadinimas: Atmintinë
pacientui – tai verta þinoti asmenims, besigydantiems VðÁ
Ðiauliø apskrities psichiatrijos ligoninëje, ir jø
artimiesiems). Ðioje atmintinëje nemaþas ir mûsø indëlis:
paskutiniame jos skyriuje pateikiami Klubo „13 ir Ko“
pacientø teisiø tyrimø metu gauti dviejø apklausø
rezultatai. Konstatuota, kad po pakartotinio tyrimo ávyko
tam tikrø teigiamø pokyèiø, o pacientø teisinis ðvietimas
dar labiau pagerins situacijà. Ði nedidelë knygelë iðleista
bendradarbiaujant su Valstybiniu psichikos sveikatos
centru.
Tarp visø dalyviø buvome vieninteliai pacientai –
taip ÐAPL administracija parodë mums iðskirtinæ pagarbà.
Didþiavomës, kad buvome pavadinti ekspertais ir
galëjome kartu pasidþiaugti, tapæ ligoninei bei jos
pacientams svarbaus leidinio bendraautoriais.
Ligoninës direktorius nekomentavo atmintinës
turinio, joje, jo nuomone, ir taip viskas aiðku, taèiau
pripaþino kai kuriuos trûkumus ligoninëje. Ûmiuose
skyriuose blogos sàlygos, verkiant reikia remonto, didelës
palatos, trûksta erdvës, privatumo. Direktorius uþtikrino,
kad ir toliau ligoninës tikslas bus gerinti savo darbà ir
palaikyti draugiðkus santykius su pacientais, jø ðeimomis,
nevyriausybinëmis organizacijomis.
E.Mikaliûnas susitikimà pradëjo praneðimu „Ar
Lietuva atsidurs Strasbûro teisme?“ Teigdamas, kad visø
pacientø teisës svarbios, jis prisiminë Ðiauliø televizijos
laidà, kurioje buvo pasakojama apie neveiksnø pacientà,
iðvykusá á pensionatà ir palikusá butà, kuriuo niekas
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nesirûpino. Ilgainiui butas virto landyne, buvo iðgriautos
buto durys, vëliau – ir sienos. Niekuo dëtam buto
savininkui buvo paskirta administracinë bauda.
Direktorius svarstë, kad pasirûpinti ðia problema bûtø
galëjæs turto administratorius.
Taip pat direktorius priminë þiniasklaidoje bei
visuomenëje atgarsá sukëlusià keliø NVO projekto
ataskaità „Þmogaus teisiø stebësena uþdarose psichikos
sveikatos prieþiûros ir globos institucijose“. Jos autoriai
sutartinai teigë, kad uþdarose psichiatrijos institucijose
þmonës patiria neþmoniðkus kankinimus. Jis taip pat
paminëjo tarptautinës organizacijos GIP (Globali
iniciatyva psichiatrijoje) generalinio sekretoriaus R.Van
Voreno straipsná dienraðtyje „Lietuvos rytas“
(2005 06 21). Straipsnyje ligoninëms buvo grasinama
teismo bylomis. Direktorius piktinosi, kad ðio projekto
metu surinkti duomenys nebuvo pavieðinti (nepateikti
konkretûs pavyzdþiai, kai jø buvo papraðyta LPA –
Lietuvos psichiatrø asociacijos), o psichiatrai pavadinti
arogantiðka, uþdara grupe, kurios negalima kritikuoti, nes
ji gina savo luomo interesus. Direktorius suabejojo, ar á
ES ástojusi Lietuva jau tapo europietiðka.
Kaip supratome „tarp eiluèiø“ ið ðio praneðimo,
mûsø tyrimas buvo ávertintas kaip objektyvesnis,
sàþiningesnis ir be iðankstinës nuostatos konfliktuoti su
profesionalais.
Nenorëèiau labai iðsiplësti, taèiau, manau, verta nors
trumpai pristatyti kitø kalbëjusiøjø pagrindines mintis.
Savivaldybës atstovë, socialinës paramos skyriaus
vedëja, pristatë naujà socialiniø paslaugø ástatymà. Pagal
naujà tvarkà dalis ligonio iðlaikymo pensionate iðlaidø
turëtø bûti dengiama ið parduoto ligonio turto. Turtà, jeigu
ligonis já turëjo, privalës apskaityti ir parduoti
savivaldybë. Ðiuo metu aiðkus vienas stabilus skaièius –
1% turto vertës atiduodamas pensionatui. Taèiau
nenumatyta, kaip tas turtas bus administruojamas, jei,
pvz., ligonis pensionate nepritaps ir panorës gráþti. Vedëja
pasidalijo mintimis apie dilemas, kurias turi spræsti jos
ástaiga. Savivaldybës biudþetas gavo lëðø 12 þmoniø
iðsiuntimui á pensionatà, taèiau gal bûtø geriau ðiuos
pinigus panaudoti socialinëms paslaugoms. Taip pat
ðiame rajone planuojama steigti savarankiðko gyvenimo
namus. Vienvieèiuose ir dvivieèiuose kambariuose
gyventø lengvesná neágalumo laipsná turintys asmenys,
bûtø daugiau uþimtumo, veiklos. Ðiam tikslui paruoðtas
7 milijonø vertës projektas, kuris bus teikiamas
ministerijai.
ÐAPL psichosocialinës reabilitacijos skyriaus
socialinë darbuotoja R.Skrickaitë papasakojo, kaip
praktiðkai personalas pacientams aiðkina jø teises.
Pacientø teisinio ugdymo projektas buvo pradëtas ûmiø
bûsenø moterø skyriuje, vëliau jis iðsiplës visuose
ligoninës skyriuose. Pacientams pokalbio ir diskusijø
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metu aiðkinamos jø teisës ir pareigos, teisinës pagalbos
galimybës, taip pat teiraujamasi, kokiø teisiø paþeidimø
pacientai patiria uþ ligoninës ribø. Kiekvienam pacientui
sudaroma galimybë vienà kartà per savaitæ pasakyti savo
pageidavimus (ið kito skyriaus ateina socialinë
darbuotoja). Ateityje numatoma suorganizuoti teisinio
ðvietimo paskaitø ciklà ligoninës personalui, taip pat
rengti bendrus pacientø ir personalo susitikimus.
Prieð kavos pertraukà dar spëjome iðklausyti
pacientø patikëtinës K.Geèaitës praneðimà apie projektà,
kuris yra Olandijos Matros projekto dalis. Jis vykdomas
nuo 2006 m. geguþës mën. penkiuose psichikos sveikatos
centruose (PSC) ir Vasaros g. ligoninëje. K.Geèaitë
iðvardijo bendràsias ir specialiàsias paciento patikëtinio
uþduotis – tai paslaugø prieinamumo uþtikrinimas,
atskirumas nuo sveikatos prieþiûros ástaigos personalo,
bendradarbiavimas su pacientø taryba, pacientø
organizacijomis ir kitomis institucijomis; klientø
informavimas; kliento skundø palaikymas bei
tarpininkavimas juos aiðkinantis, trûkumø gydymo
ástaigos struktûroje ar/ir veikloje nustatymas.
Pacientø patikëtinio veiklos principas – visuomet
bûti savo kliento pusëje, já ir jo artimuosius palaikyti
moraliðkai. Ið ligðiolinës patikëtinio darbo praktikos tapo
akivaizdu, kad dauguma nusiskundimø kyla ið
informacijos stokos ir specialistø nenoro iðklausyti.
Klientai nori suþinoti tikslià diagnozæ, pasitarti dël
gydymo trukmës, suþinoti prieþastis, kodël jie kilnojami
ið skyriaus á skyriø arba ið ligoninës á ligoninæ. Daugelá
skundø ligoninës administracija ávertino pozityviai – kaip
vertingà informacijà: kai skundai kartojosi, problema
bûdavo iðsiaiðkinama ir lengvai iðsprendþiama.
Trumpai apþvelgsiu
atmintinës pacientui turiná. Ðiame
leidinyje cituojami Lietuvos
Respublikos ástatymai bei
ligoninës vidaus tvarkos
dokumentai, susijæ su asmens
teisëmis, laisvëmis ir pareigomis.
Aiðkinama, kokia yra pacientø
kreipimosi á ligoninæ, priverstinio
gydymo, paciento teisës skøstis
tvarka, iðsamiai apraðomos
teisinës pagalbos galimybës.
Galiausiai, kaip palyginimas,
pateiktos abi apklausos, kurias
atlikome 2005 m. rugpjûèio 8 d. ir
2006 m. lapkrièio 15 d. Po
pakartotinës apklausos ligoninës personalas sulygino
rezultatus ir padarë ðias iðvadas:
• Didþiajai daliai ligoninës pacientø sudarytos
sàlygos ágyvendinti savo teisæ á privatumà, bûtiniausiø
poreikiø tenkinimà.
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• Tyrimo metu naujai ávardyti vienetiniai atvejai,
kai kyla sunkumø dël pacientø bûtiniausiø daiktø laikymo
ûmiø bûsenø skyriuje.
• Ið dalies uþtikrinama teisë á privatumà, prieinamà
ir tinkamà sveikatos prieþiûrà.
• Tik pavieniais atvejais pacientai, gydydamiesi VðÁ
Ðiauliø apskrities psichiatrijos ligoninëje, yra
diskriminuojami, paþeidþiama jø teisë á konfidencialumà
ir saugumà.
Apie kitus, iðsamiau pateikiamus apklausø rezultatus
galite pasiskaityti Klubo „13 ir Ko“ þiniø 29-ame ir 34ame numeriuose.

Artima namams
aplinka
(Pacientø teisiø paþeidimø tyrimas Jasiuliðkiø
pensionate)
Vasario 5-6 dienomis 6 Klubo „13 ir Ko“ Pacientø
teisiø gynimo grupës nariai apsilankë Jasiuliðkiø
pensionate. Tai jau treèiasis pensionatas, kuriame mûsø
grupë praleido po dvi dienas ir apklausë gyventojus dël
teisiø paþeidimø. Prieð vaþiuodami sukûrëme apklausinio
seminaro programà ir paruoðëme specialiø lankstinukà.
Administracijà perspëjome, kad vienas ið mums
pastaruoju metu labiausiai rûpimø klausimø, be smurto
atvejø, – tai pensionato gyventojø lytinis ðvietimas ir
nëðtumo reguliavimas.
Jasiuliðkiø pensionate lankëmës jau ne pirmà kartà,
su juo jau ne vienerius metus mus sieja draugiðki ryðiai:
savo þurnale esame raðæ apie pensionato leidinius,
lankëmës mûsø Klubo nario Rimtauto dailës parodoje.
Pensionato administracija maloniai sutiko mus priimti,
direktoriaus pavaduotojas Algirdas Gimþauskas bei
socialinës ir medicininës reabilitacijos vadovë Stasë
Vilèinskienë netgi pasitiko mus Vidiðkëse, kur pirmiausiai
apsilankëme Jasiuliðkiø pensionato dienos uþimtumo
centre „Àþuolas“.
Jasiuliðkiø pensionatas pelnytai didþiuojasi ðiuo
savo centru; kaip mums þinoma, kiti pensionatai tokiø
centrø neturi. Uþimtumo centras „Àþuolas“ ákurtas prieð
trejus metus buvusiame vaikø darþelyje, ðalia mokyklos.
Á centrà kasdien atveþami 25-40 pensionato gyventojø
(þiûrint, kiek yra norinèiø), kurie èia gali uþsiimti ávairia
veikla. Centre veikia studijos: keramikos, siuvimo,
audimo, mezgimo, vyteliø pynimo, floristikos, muzikos.
Aiðkinomës, kam reikalingas toks centras, ar negalima
paèiame pensionate ákurti ávairiø studijø. Pensionato
administracijos nuomone, iðvaþiavimas ið pensionato á
centrà labiau primena kasdiená gyventojo iðvykimà á
darbà, tuo pensionato gyventojas priartëja prie eilinio
bendruomenës nario.
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Matëme, kad
studijø veikla skirta ne
tik parodoms. Centre
yra parduotuvë, kur
galima nusipirkti
uþimtumo studijose
padarytø darbø.
Nusipirkome ir mes
keramikos dirbiniø. Be
to, mums labai patiko
spalvingai iðdaþyti
drugeliai, daromi ið
pëdkelniø gamybos
atliekø.
Uþimtumo
studijose darbai
paskirstyti pagal
Zina ir Edmundas su drugeliais.
globotiniø galimybes:
vieni atlieka tik
paruoðiamuosius
darbus, kiti dirba
savarankiðkai. Ðtai
Vitalijus (nuotraukoje)
– tikras menininkas,
jam ypaè pavyksta
nulipdyti stambesnius
dirbinius (jis labai
mëgsta daryti batus ir
þàsinus), taèiau atskiras
detales ið molio jam
nulipdo keli
pagalbininkai, kurie
patys kurti nesugeba.
Tai, kad gaminius
galima parduoti, didina
suinteresuotumà dirbti,
o kartu ir ðiek tiek
padengia ádedamas
lëðas. Siuvimo kambaryje ne tik siuvami gaminiai
pardavimui, bet ir taisomi ligoniø drabuþiai.
Muzikos studijoje iðklausëme trumpà koncertà. Olga
(22 m. amþiaus) mums suðoko rytietiðkà ðoká, kartu su
kita moterimi padainavo. Studijai vadovauja garbaus
amþiaus profesionalus muzikos vadovas.
Apþiûrëjæ visas studijas, su centrà lankanèiais
pensionato gyventojais ir jose dirbanèiomis socialinëmis
darbuotojomis vaiðinomës kava, kalbëjome apie darbo
specifikà ir problemas. Centro „Àþuolas“ darbuotojø ir
pensionato gyventojø su jø darbeliais kasmet sutinkame
Nevyriausybiniø organizacijø mugëje Vilniaus Katedros
aikðtëje.
Gerai apþiûrëjæ centrà, pakalbëjæ su jo lankytojais,
toliau vaþiavome á patá pensionatà. Pagal mûsø sudarytà
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programà toliau buvo numatytas susitikimas su
pensionato administracija. Prie jau mus lydëjusiø vadovø
prisidëjo Jasiuliðkiø pensionato direktorius Vilius
Petrauskas. Iðgirdome pensionato istorijà.
Jasiuliðkis (taip nurodyta kelio rodyklëje, nors
pensionatas áregistruotas kaip Jasiuliðkiø) – tai kaimas,
esantis Ukmergës rajone, uþ 2 km nuo Vidiðkiø miestelio.
Èia XVIII a. buvo palivarkas, o vëliau buvo pastatytas ir
visas dvaras. Pasakojama, jog dar dvarininkai uþsiëmæ
patronaþu – globojo vieniðus senelius. Ðiai globai
dvarininkas gaudavo ið valsèiaus valdþios tam tikrà sumà
pinigø, kuri prilygo to laiko samdinio metiniam atlygiui.
Dvarininkas pasiþadëdavo suteikti globotiniui atskirà
bûstà ir maitinti ne prasèiau nei valgo pats. Pensionato
tikslios ákûrimo datos administracijos atstovai negalëjo
pasakyti, taèiau manoma, kad pensionatas buvusiame
dvare pradëtas kurti 1944 m. Tais metais paskutinis dvaro
savininkas Vladas Stoma buvo iðtremtas á Vorkutà, o jo
ðeima deportuota á Lenkijà, kadangi jie save laikë lenkais.
Tais paèiais metais dvaras buvo nacionalizuotas.
Nacionalizavimo dokumentus turi V.Stomos vaikaitis,
gyvenantis Amerikoje. Karo metais V.Stomos namuose
(dvare) buvo vokieèiø kareiviø ligoninë.
Ið pradþiø dvaro patalpose buvo ákurta seneliø
prieglauda (vietiniø dar vadinta „ubagynu“), kuri vëliau
ávairiai keitë pavadinimà ir profilá. Buvo vadinama
internatu, invalidø ir seneliø namais, galiausiai –
pensionatu. Nuo 1995 m. pensionate pradëta apgyvendinti
asmenis tik su psichikos ir proto negalia. Ilgainiui plëtësi
ir pensionato pastatø kompleksas, gerëjo gyvenimo
sàlygos. 1970 m. buvo pastatytas trijø tarpusavyje
sujungtø korpusø centrinis pastatas, vëliau – dviaukðèiai
bendrabuèiø pastatai.
Lydimi p.A.Gimþausko, pirmiausiai apþiûrëjome
visas pensionato gyvenamàsias ir ávairios veiklos
patalpas. Apþiûrëjus susidarë áspûdis, kad pensionate
sudarytos galimybës teikti ávairiapuses paslaugas
gyventojams – slaugà, socialinæ ir medicininæ
reabilitacijà, uþimtumà, savarankiðkumo ugdymà. Èia
sukurta artima namams aplinka. Pastebëjome, kad
paslaugos teikiamos atsiþvelgiant ne tik á globotiniø
neágalumo pobûdá bei lygá, bet ir á kiekvieno asmeninius
gabumus, poreikius.
Ðiuo metu pensionate gyvena 342 globotiniai, vyrø
– 196, moterø – 146, ið jø – 65 neveiksnûs (pvz., Linkuvos
pensionate neveiksnûs – tik 26 ið 350). Jasiuliðkyje dirba
155 darbuotojai. Dauguma gyventojø gyvena centriniame
pastate. Ðio pastato II korpuse ákurdinti reikalaujantys
pastovaus dëmesio ir nuolatinës slaugos gyventojai. I ir
III korpusuose – jau gebantys patys apsitvarkyti, nors ir
reikalingi pagalbos: atskirai – psichikos ligoniai, atskirai
– turintys proto negalià. Jiems leidþiama kambariuose
turëti savo daiktø (vaizdo ir garso aparatûros, virduliø ir
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kt.), puoðti savo kambarius, kaip kas iðmano.
Kambariuose pakankamai kuklu, bet jauku ir ðvaru,
kiekvienas kambarys savaip sutvarkytas. Blogiau, kad
dar yra kambariø, kuriuose gyvena ne tik po 4, bet ir po 5
gyventojus. Tai neprieðtarauja senosios kartos
pensionatams taikomoms normoms, taèiau akivaizdþiai
apsunkina normalø kasdiená bendravimà. Patys
gyventojai irgi tuo guodësi.
Daliai gyventojø su lengvesne negalia (30) sudarytos
galimybës gyventi savarankiðkiau. Jie gyvena atskiruose
butuose, esanèiuose dviejuose bendrabuèiø ir dviejuose
buvusio dvaro pastatuose. Apgyvendinama butuose,
derinant pagal amþiø, negalios pobûdá, po vienà, du ar
tris tos paèios lyties asmenis. Sudaroma galimybë kurti
ðeimà ir gyventi poromis. Priklausomai nuo gebëjimø,
vieni pasiima du kartus per savaitæ maisto produktø ið
sandëlio ir gaminasi valgyti patys, kiti eina valgyti á
bendràjà valgyklà centriniame korpuse. Pensionate labai
palaikomi dailininkai. Gabiai grafikei Eglei, kurios darbai
puoðia pensionato sienas, sudarytos sàlygos gyventi
kambaryje vienai. Kas paþásta menininkus, supranta, jog
dauguma jø kuria ne kompanijose, o bûdami vieni.

Senasis dvaro pastatas.

Susidûrëme su savotiðku apsaugoto bûsto
fenomenu, Jasiuliðkyje taip jau gyvuojanèiu nuo 1998
metø, taèiau juridiðkai kaip savarankiðko gyvenimo
namai neáformintu. Galimybæ gyventi atskirame bute
gyventojai labai vertina ir brangina. Tai didelë paskata
tinkamai elgtis, taip ugdomas ir skatinamas jø
savarankiðkumas. Kartu su p.A.Gimþausku uþsukome á
keletà tokiø butø. Susidarë áspûdis, kad gyventojai
tvarkosi pakankamai gerai ir jauèiasi kaip tikruose
namuose. Susipaþinome su pagyvenusiø asmenø pora,
kurie dþiaugësi galëdami kartu gyventi ir pagal galimybes
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vienas kitu rûpintis. Kitame bute, kur gyvena dvi moterys,
radome besisveèiuojantá ir vienos ið jø brolá, taip pat
pensionato gyventojà, kuris èia uþeina pasivaiðinti namø
maistu. Tikras darbðtuolis Denisas, kuriam patikëta
iðdaþyti antrojo bendrabuèio pastato vidø, su
pasididþiavimu rodë savo atskirà vieno kambario butà,
paties iðdaþytà jo mëgstama mëlyna spalva. Buvusiuose
senuosiuose dvaro pastatuose butø padëtis prastoka,
taèiau jiems suremontuoti reikëtø nemaþai lëðø, ir vargu,
ar tokiam remontui kas nors jas beskirtø, greièiau lieptø
pastatus nugriauti.
Kad ir kur vaikðèiojom, su kokiø padaliniø
gyventojais bendravome, nors kartu buvo ir direktoriaus
pavaduotojas, gyventojai bendravo su mumis pakankamai
laisvai, atvirai ir noriai, nevengdami ir nusiskundimø.
Tokia bendravimo aplinka – ne per vienà dienà
sukuriamas dalykas.
Kai kurias patalpas, kuriø iðlaikymas pensionatui
kainuotø per brangiai, administracija nuomoja.
Pavyzdþiui, sporto salæ pensionatas nuomoja ið mokyklos,
o norinèius lankyti baseinà, du kartus per savaitæ veþa á
puikø vandens procedûrø kompleksà Anykðèiuose. Teko
ir mums patirti visus baseino teikiamus malonumus.
Jokia socialinë reabilitacija neámanoma be neágaliøjø
uþimtumo. Jasiuliðkyje rûpinamasi ne tik tuo, kad
gyventojai bûtø pavalgæ, aprengti, apskalbti, turëtø jaukø
bûstà, bet ir kad galëtø uþsiimti kokia nors malonia ir
naudinga veikla.

Jasiuliðkiø pensionato
gyventojø apklausos
rezultatai
Apklausëme 76 gyventojus (arba 23,7%). 44 èia
apsigyveno savo noru, 29 – globëjø ar artimøjø
pageidavimu, 2 – teismo sprendimu. Ið visø beveik pusë
(43%) mano, kad turëdami bûstà bûtø galëjæ gyventi
savarankiðkai, savimi pasirûpinti.
Didþioji dauguma patvirtino, jog atvykus pensionatà
jiems buvo iðaiðkintos vidaus tvarkos taisyklës (63, arba
83%) ir jie þino, á kà ið pensionato administracijos
kreiptis, jeigu bûtø nepatenkinti gyvenimo sàlygomis (64,
arba 84%).
Socialiniø darbuotojø rûpinimosi gyventojø
uþimtumu rezultatais buvo patenkinti 67 apklaustieji, arba
88%. Taip pat dauguma teigë, kad pensionato darbuotojai
gerbia jø asmenybæ (jø elgesys svarstomas jiems
dalyvaujant – 61, darbuotojai pasibeldþia á kambario duris
prieð áeidami – 66, kreipiasi „Jûs“ – 55, nors ne visi to ir
pageidautø).
Jeigu dël negalios sunku susitvarkyti kambará,
beveik visada tai padeda padaryti pensionato darbuotojai
– teigë 68 apklaustieji, arba 89%. Á darbinæ veiklà
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átraukiama tik gyventojui norint – nurodë 66 gyventojai
(87%).
Gana nemaþa dalis nepatenkinti maitinimu – jis ir
per prastas, ir maisto per maþai: tai savo atsakymuose
nurodë 22 globotiniai (27%); maitinimu patenkinti 54,
arba 71%. Tai maþiau patenkintøjø nei kituose iki ðiol
tikrintuose pensionatuose (Linkuvoje teigiamai atsakë
90,7%, Skemø pensionate – 84%). Kad tai gyventojams
aktuali problema, galima spræsti ir ið to, kad 13
apklaustøjø pakartotinai tai nurodë, pasiûlius iðsakyti savo
nusiskundimus.
Trejetas globotiniø teigë patyræ smurtà ið
aptarnaujanèiojo personalo (Linkuvoje – 4), daug –
23 (arba 30%) sakësi patyræ smurtà ið kitø pensionato
gyventojø. Tai didþiausias mûsø anketavimø metu
nurodytas tarpusavio smurtavimo atvejø skaièius
pensionatuose ir ligoninëse. Atrodo, jog daþnai
tarpusavyje, kaip sakë patys, pasipeða, apsistumdo
psichikos neágalieji su turinèiais proto negalià. Nors ir
apgyvendinti skirtinguose korpusuose, kai kurie
gyventojai iðsakë nepasitenkinimà dël skirtingos negalios
asmenø gyvenimo kartu. Tai nelengvai sprendþiama
problema, nes nuo seno esama psichikos ir proto
neágaliøjø susiprieðinimo. Ir vieni, ir kiti mano esantys
protingesni. Kà jau kalbëti apie neágaliuosius, jeigu ir
tarp mûsø organizacijø – psichikos ir sutrikusio intelekto
neágaliøjø pacientø – kyla nesutarimø: nors ir nesipeðame,
bet ir ne per daug bendraujame, ir finansiðkai esame labai
netolygiai remiami. Gydytojos D.Survilaitës nuomone,
gyventojø tarpusavio smurtavimas kyla dël netinkamos
gyventojø atrankos, kadangi á pensionatus daþnai
nukreipiami asmenys, kuriems dël psichikos bûsenos
akivaizdþiai neleistina ten gyventi, pavyzdþiui,
piktnaudþiaujantiems alkoholiu, medikamentais,
psichopatiðkoms ir asocialioms asmenybëms bei ypaè
blogos psichinës bûklës pacientams, kurie turëtø bûti
nuolat gydomi psichiatrijos ligoninëse. Pavyzdys: Arturas
Þ. pensionate iðgyveno tik 5 dienas ir vël buvo gràþintas
á ligoninæ, kur gydosi jau daugiau kaip pusmetá.
D.Survilaitë siûlë pensionato administracijai bûti
principingesnei – nebijoti protestuoti prieð netinkamø
gyventojø nukreipimà á pensionatà.
Ir dar viena aktuali problema – gyventojø lytinis
gyvenimas. Ið apklaustøjø 42 asmenys pareiðkë turá
poreiká lytiniams santykiams (55%). Ið jø 24 (arba 31,5%)
sakë, kad buvo mokomi saugiø lytiniø santykiø. Keturios
moterys pripaþino, kad joms buvo taikytas priverstinis
nëðtumo nutraukimas. Kiek galima tikëti buvusia
psichologine ar kitokia prievarta, taikyta ðioms moterims,
dabar sunku nustatyti, taèiau tokiems faktams
pasitvirtinus, tai gali bûti ávertinta kaip baudþiamasis
nusikaltimas pagal LR Baudþiamojo kodekso 143 str. ir
taip pat Europos Þmogaus teisiø ir pagrindiniø laisviø
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Konvencijos 1 str. Tai ne ðio vieno pensionato problema,
o bendra panaðiø namø problema visoje respublikoje.
Kadangi neþinoma, kaip jà spræsti, tai oficialiai ir kalbama
tik „puse lûpø“. O mûsø kaimynai latviai ir estai jau
dalyvauja tarptautinëse programose (þr. ðiame numeryje
apie Lietuvos neágaliøjø forumo konferencijà – „Neávykæs
dialogas“).
Papildomas pastabas iðsakë 42 apklaustieji. Kaip jau
minëta, 13 skundësi prastu maistu; kad kambariuose per
daug gyventojø – keturi. Penki praðë skirti geresniø,
ðiuolaikiniø, maþesná ðalutiná poveiká turinèiø vaistø (pvz.,
pasisakë prieð amitriptilinà). Kai kurie pageidavo
daþnesniø iðvykø; kad reèiau keistø kambario draugà;
sakë, kad gyventojai girtauja, o iðëjus administracijos
darbuotojams, po pietø uþrakinamas duðas; norëtø
uþimtumo priemoniø savaitgaliais; daþniau iðvaþiuoti pas
namiðkius.
Pensionate neveikia, nors kaip supratome, yra
iðrinkta Gyventojø taryba, o tai ir teisiðkai privalu, ir
padëtø spræsti ávairias vidaus problemas.
Uþbaigëme tyrimà, kaip ir pradëjome – pokalbiu pas
pensionato direktoriø V.Petrauskà, dalyvaujant
vadovaujantiems darbuotojams, atsakingiems uþ
gyventojø socialiná ir medicinos reabilitavimà, slaugà,
uþimtumà, kitas socialines paslaugas ir gydymà.
Daugiausiai diskutavome apie probleminius klausimus:
kaip iðvengti nëðtumo nutraukimø atvejø, gyventojø ir
tarpusavio smurtavimo, gërimo, kokiø teisëtø priemoniø
administracija gali imtis, kad iðspræstø ðias problemas.
Kalbëjome apie savarankiðko gyvenimo namø projekto
galimybæ, kad taip bûtø áteisinti esami gyventojø butai ir
bûtø galima gauti lëðø ðiems butams suremontuoti ir
iðlaikyti.
D.Survilaitë kategoriðkai pasisakë prieð prievartiná
gyventojø nëðtumo nutraukimà. Administracijos atstovai
neigë, kad tokiais atvejais buvo taikoma prievarta, netgi
psichologinë, sakë, kad buvo nëðtumo nutraukimo atvejø,
bet gyventojos tam neprieðtaravo, o atvirkðèiai – paèios
praðësi.
Direktorius pripaþino, jog kelis gyventojus per
teismà uþ muðtynes, girtavimà, vagystes teko iðsiøsti
priverstinai gydytis á Rokiðkio psichiatrijos ligoninæ.
D.Survilaitë patarë apskøsti paèius apskrities socialinës
paramos skyriaus sprendimus nukreipti á pensionatà
gyventi girtaujanèius ir smurtaujanèius asocialius
asmenis. Kol pensionato administracija priims á
pensionatà tokius þmones, smurtas neiðvengiamas. „Jiems
èia ne vieta“, – sakë gydytoja.
Iðvykstanèius ið pensionato mus palydëjo ne tik mus
dvi dienas „ðefavæs“ A.Gimþauskas, bet ir gyventojai, su
kuriais per ðias dienas spëjome ir susidraugauti, jie kvietë
atvaþiuoti dar.
Pacientø teisiø gynimo grupë
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Priverstinis
ambulatorinis gydymas
JAV
2006 m. vasario 1 d.
Laikraðèio „Wall Street Journal“ dëmesio centre
atsidûrë priverstinis ambulatorinis psichikos pacientø
gydymas vaistais.
Psichiatro F.Torrey kova dël grieþtesnio psichikos
ligoniø priverstinio gydymo: jo spaudimas priimti
valstijø ástatymus gydyti ambulatoriðkai priverstinai
áþiebë netylanèius debatus dël pacientø teisiø.
Stiprûs vaistai: ponas Haddas slepiasi pogrindyje.
Markas Fritzas, „Wall Street Journal“ reporteris
Kas antrà savaitæ Jeffas Demannas vaþiuoja á kaimo
vietovëje esanèià klinikà, kur jam numauna kelnes ir
suleidþia antipsichoziniø vaistø injekcijà, nuo kurios jis
sako blogai besijauèiàs. „Jeigu ten nenuvykèiau, prie
mano durø pasirodytø policija ir að atsidurèiau
psichiatrijos ligoninës skyriuje“, – skundþiasi 44 metø ið
neágalumo pensijos gyvenantis bedarbis (Holando
miestas, Mièigano valstija).
Pono Demanno patirtis atspindi nacionalinæ
tendencijà priverstinai gydyti psichikos pacientus, netgi
jei jie nëra ávykdæ smurtiniø nusikaltimø. Ðios tendencijos
varomoji jëga yra E. Fulleris Torrey’is (Toris), 68 metø
originaliø paþiûrø psichiatras, kuris mano, kad ástatymai
padeda uþkirsti kelià nusikaltimams, ir verslo magnatas
Tedas Stanley’is (Stenlis), kuris ðiam reikalui paaukojo
milijonus doleriø.
Daktaras E.F.Torrey’is turi internetinæ duomenø
bazæ su ðimtais ðiurpiø istorijø apie psichikos ligonius,
kurie yra nuþudæ nekaltus þmones. Yra istorijø apie
valkatà, nustûmusá po metro traukiniu þymø scenaristà,
ir apie fermerá, nuðovusá 19 metø administratoræ. Dël
tokiø istorijø 1998 m. Mièigano, Niujorko, Floridos ir
Kalifornijos valstijos sugrieþtino savo psichikos ligø
gydymo ástatymus. Tais paèiais metais daktaras Torrey’is
ákûrë Gydymo gynimo centrà (toliau GGC), kad lobizmu
paveiktø priverstinio gydymo ástatymus.
Ástatymai tapo karðtø diskusijø tarp psichikos
sveikatos specialistø, kurie juose áþiûrëjo grësmæ
pilietinëms teisëms, objektu. „Norint atimti ið ko nors
laisvæ, turi bûti remiamasi grieþtai reglamentuotais
standartais“, – sako Tammy’is Seltzeras, Bazelono miesto
advokatø personalo vyresnysis, Psichikos sveikatos
ástatymø centro darbuotojas. Ðis centras yra ne pelno
siekianti Floridos organizacija ir kovoja su GGC visos
ðalies mastu visø valstijø ástatymø leidybos institucijose.
Kiti sako, kad nëra aptikta aiðkaus ryðio tarp psichikos
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ligos ir smurto, kaip kad bando áteigti daktaro Torrey’ios
istorijos.
Mary Zdanowicz, daktaro Torrey’io centro
generalinë direktorë, tokiems oponentams atkerta, esà „jie
nori iðsaugoti asmenø laisvæ gyventi apimtiems
psichozës“.
Jau ilgà laikà valstijose áprasta atlikti priverstinæ
psichiatrinæ ekspertizæ þmonëms po to, kai jie ávykdo
smurto nusikaltimus. Jei psichikos liga patvirtinama,
tikëtina, kad toks þmogus pateks á kalëjimo psichiatrijos
skyriø arba á ligoninæ.
Daktaras Torrey’is buvo pagrindinis Nacionalinës
psichikos ligø sàjungos patarëjas. Ði sàjunga devinto
deðimtmeèio pradþioje pradëjo kovoti dël valstijø
ástatymø, kurie leistø priverstinai gydyti asmenis, net jei
jie nëra panaudojæ smurto. Valstijø, priëmusiø tokius
ástatymus, skaièius paðoko nuo 25 (kai 1998 m.
dr.Torrey’is ir p.Stanley’is ásteigë savàjà agresyvesnæ
organizacijà) iki 42, – tiek jø yra dabar. Á ðiø ástatymø
veikimo laukà paprastai patenka þmonës, kurie, iðëjæ ið
psichiatrijos ligoninës, keistai elgiasi vieðose vietose,
grasina ðeimos nariams arba atsisako vartoti paskirtus
medikamentus. Minëti ástatymai taikomi atsitiktine tvarka
kartais dël nepakankamo finansavimo ar dël psichikos
sveikatos aktyvistø opozicijos. Jø ágyvendinimas skiriasi
ne tik atskirose valstijose, apygardose, bet ir priklauso
nuo teisëjo poþiûrio. Daug psichikos sveikatos institucijø
jau perpildytos pacientø ir yra maþai suinteresuotos
kreiptis á policijà, kad á sistemà bûtø átraukta dar daugiau
þmoniø.
Nëra tiksliai þinoma, ar ástatymai padarë átakà
priverstinai gydomø þmoniø skaièiui. Pagal federalinæ
statistikà, apie 250 000 þmoniø, kurie nebuvo
institucionalizuoti ar patekæ á kalëjimà, buvo prievarta
tirti, stebëti ir kartais gydyti medikamentais. Federaliniai
sveikatos apsaugos pareigûnai, norëdami patikslinti ðá
skaièiø, pradëjo ðeðis mënesius truksiantá tyrimà.
Kalifornija, dr.Torrey’io grupës raginama, 2003 m.
priëmë priverstinio gydymo ástatymà, taèiau jis dar
niekam nebuvo pritaikytas. Tyrëjai sako, kad tik 8-10
valstijø visiðkai ágyvendina savo ástatymus. Taèiau
akivaizdu, kad dr.Torrey’io organizacija pakeitë JAV
elgesá su psichikos ligoniais.
1950 m. pradþioje, kai pasirodë elgesá
stabilizuojantys vaistai, iðjudino 40 metø trukusá sàjûdá
uþdaryti dideles psichiatrijos ástaigas ir iðlaisvinti jø
gyventojus. Buvo manoma, kad drauge su institucijø
uþdarymu bus kuriamos bendruomenës psichikos
sveikatos programos, steigiami gydymo centrai, bus
pasirûpinta bûstu ir darbu. Bet vietinëms programoms
nepakako pinigø, politinës valios arba kompetencijos
uþplûdusiø ligoniø srautui suvaldyti. Rezultatas buvo
toks, kad psichikos ligoniai ëmë plûsti á gatves ir
kalëjimus.
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Pastaraisiais metais vyriausybës iðleido daugiau
pinigø bendruomenës programoms, o á rinkà atëjo
daugybë naujø antipsichoziniø vaistø. Vis dëlto daug
psichikos ligoniø gyvena be jokios prieþiûros, kadangi
jie negauna gydymo arba patys nenori pagalbos.
Dr.Torrey’is, kurio sesuo serga ðizofrenija, dirbo
psichiatru Ðv. Elþbietos ligoninëje Vaðingtone,
Kolumbijos apygardoje, kai 1970 m. apygarda ágyvendino
vienà ið pirmøjø pacientø priverstinio ambulatorinio
gydymo programø. „Kol nebuvo ðio ástatymo,
pacientams, iðraðytiems ið ligoninës, bûdavo skiriami
vaistai, kuriuos jie tuojau pat mesdavo“, – sako
dr.Torrey’is. „Veikiant ástatymui, – toliau aiðkina jis, –
pacientai ateina susileisti injekcijø“.
15 knygø ir ðimtø publikacijø autorius dr.Torrey’is
buvo Nacionalinio psichikos sveikatos instituto
direktoriaus pavaduotojas, taip pat 15 metø dirbo benamiø
psichiatrijos ligoninëje. Psichiatrai já gerai þino dël
prieðtaringø paþiûrø. Pagal jo teorijà, ðizofrenija yra
infekcinë liga, kurià sukelia aplinkos faktoriai.
Viena dr.Torrey’io knyga patraukë turtingo
verslininko Tedo Stanley’io dëmesá. Jo sûnus Jonathanas,
mokydamasis koledþe, patyrë manijà, ir vëliau jam buvo
diagnozuotas dvipolis sutrikimas. Jonathanas Stanley’is
gatvëje uþkalbindavo þmones ir manë, kad já seka karinio
jûrø laivyno þvalgyba. Jis sako, kad buvo areðtuotas, kai
nuogas stovëjo ant pieno pakuoèiø dëþës Manheteno
restorane, taip bandydamas iðvengti mirtino
spinduliavimo, kuriuo, kaip jis manë, buvo veikiamas per
palydovinës televizijos antenà gatvëje. Jo tëvas
T.Stanley’is 1989 m. susisiekë su dr.Torrey’iu ir galiausiai
davë lëðø Stanley’io medicininiø tyrimø institutui
Bethesdo mieste, Merilando valstijoje, ákurti. „Jis pasakë,
kad norëtø padëti“, – prisimena dr.Torrey’is. Jo þodþiai:
„Manome, kad pradþiai pakaktø milijono doleriø per
metus“.
74 metø p. Stanley’is valdo korporacijà MBI, kuri
Konektikuto valstijoje uþsiima antikvariniø bei kolekciniø
knygø, monetø, statulëliø ir kitokiø retenybiø
pardavinëjimu. P.Stanley’is sako, kad, remdamas daktaro
Torrey’io pastangas, nuo 1980 m. paaukojo apie 300
milijonø doleriø (ið jø apie 35 milijonus – 2005 m.).
Didþioji dalis pinigø skirta tyrimams universitetuose ir
naujai ásikûrusioms vaistø firmoms.
Taikinyje – valstijø ástatymai
1998 m. dr.Torrey’io ir Stanley’io ðeimos nusprendë
atakuoti valstijø ástatymus, nes manë, kad nueita per toli,
uþtikrinant teises psichiðkai nestabiliems asmenims.
Arlingtono mieste, Virdþinijos valstijoje, jie ákûrë
Gydymo gynimo centrà – GGC. P.Stanley’is ir jo þmona
Vada ðiam centrui paskiria 600 000 doleriø per metus.
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Daugelyje valstijø centras ir jo rëmëjai siûlomà ástatymà
stengiasi padaryti vaizdingesná, susiedami já su konkreèia
sielvartaujanèios ðeimos istorija.
Dr.Torrey’is sako, kad ðie ástatymai skirti tik
nedaugeliui psichikos ligoniø – tiems, kurie atsisako
vaistø. Kai kurie jø mano, kad apskritai neserga. Kiti
sutinka, kad turi problemø, bet mano, kad neigiama vaistø
vartojimo pusë nusveria teigiamàjà, kadangi vaistai turi
stipriø psichiniø ir somatiniø ðalutiniø poveikiø. Dr.
Torrey’is sako, kad nekontroliuojamos psichikos
tendencijos gali bûti pavojingos. „Að piktinuosi, kai
smurtà bandoma sieti su psichikos liga. Tai politiðkai
neteisinga“, – komentuoja jis ið savo biuro Bethesdoje.
Netrukus centras nusitaikë ir á Niujorkà. Keletas
psichikos sveikatos profesionalø iðtisà deðimtmetá
nesëkmingai lobizmu bandë paveikti, kad bûtø priimtas
priverstinio gydymo ástatymas. Po to buvo 32 metø
sekretorës Kendros Webdale ir daug þadanèio scenaristo
mirtys.
1999 m. sausio 3 d. Andrew Goldsteinas, ið koledþo
paðalintas bedarbis, ponià Webdale Manhetene pastûmë
po atvaþiuojanèio metro traukinio ratais. 29 metø
A.Goldsteinas, jau sirgæs ðizofrenija ir praeityje
smurtavæs, visà kaltæ suvertë savo ligai ir vaistø
nevartojimui. Vieðo skandalo metu Niujorko teisingumo
departamento vadovas Eliotas Spitzeris susisiekë su
GGC, kad ðis padëtø parengti ðio ávykio ataskaità.
Maþiau nei po mënesio p.Spitzeris paskelbë remiàs
„Kendros ástatymà“. Ðis ástatymas leido valstijai taikyti
priverstiná gydymà ið ligoninës iðëjusiems pacientams,
jei bûtø nuspræsta, kad jie kelia pavojø sau arba kitiems.
Spaudos konferencijoje teisingumo departamento
vadovas pristatë þmogø, sugebëjusá susidoroti su savo
liga bei jos neigimu, ðis þmogus gydësi ir gráþo tæsti
mokslø. Dabar jis – Gydymo gynimo centro teisininkas.
„Að esu Jonathanas Stanley’is – vienas tø þmoniø,
kuriems padëti buvo skirtas ðis ástatymas“, – praneðë
Stanley’is jaunesnysis.
Praëjus 7 mënesiams po þmogþudystës, Niujorko
valstijoje buvo priimtas „Kendros ástatymas“, o jo
finansavimui paskirti 52 milijonai doleriø. Ástatymo
oponentams buvo nusileista, leidus já perþiûrëti po
penkeriø metø.
Nuo 1999 iki 2004 m. buvo iðtirta daugiau kaip
10 000 þmoniø, kadangi jie elgësi keistai (dauguma jø –
ið Niujorko), o daugiau kaip 4 000 buvo pritaikytas
priverstinis ambulatorinis gydymas.
Kai pernai Niujorko ástatymas turëjo bûti
perþiûrëtas, kilo dideliø ginèø, ar jo taikymas buvo
sëkmingas. Valstijos ataskaitoje buvo praneðta, kad
ástatymas tarp gavusiøjø priverstiná gydymà leido
sumaþinti benamiø ir areðtuotøjø skaièiø. Dþonas A.
Greshamas, vienas Niujorko teisininkø vieðiesiems
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interesams ginti, sako, kad ástatymas buvo taikomas
neteisingai, nes buvo itin neproporcingas priverstinai
gydytø juodaodþiø amerikieèiø skaièius. Kaip ir visuomet,
oponentai pasakë, kad pinigus bûtø buvæ geriau iðleisti
tiems, kurie nori gydytis, o ne tiems, kurie to atsisako.
Niujorko valstijos ástatymø leidëjai pratæsë „Kendros
ástatymo“ galiojimà dar penkeriems metams.
Mièigane prie dr.Torrey’io grupës prisidëjo 24 metø
koledþo studento Kevino Heisingerio tëvai. 2000 m.
Kalamazo miesto autobusø stotyje já mirtinai sumuðë
Vietnamo karo veteranas, sergantis ðizofrenija. Po metø
buvo pasiûlytas „Kevino ástatymas“.
Floridos valstijoje ásikûrë grupë, sujungusi savo
jëgas su Seminolo apygardos ðerifu po to, kai
santechnikas, kuriam buvo diagnozuota psichikos liga,
1998 m. suþeidë du ðerifo pavaduotojus ir vienà jø nuðovë.
Netrukus ði grupë Floridos ðerifø asociacijoje tapo
átakingiausia.
Kalifornijoje GGC remiamas ástatymas 2000 m.
buvo priimtas ástatymø leidþiamajame susirinkime, taèiau
já atmetë Senatas. Vëliau, 2001 m. sausio 10 d., maþame
ðiaurës Kalifornijos miestelyje ëmë siautëti pamiðæs
fermeris. Jis nuþudë tris þmones ir sukëlë visuotiná
pasipiktinimà. Ástatymo rëmëjai vël pateikë svarstyti
ástatymà, dabar jau þinomà „Lauros ástatymo“ vardu,
ðitaip pavadintà pagal jauniausiàjà aukà – devyniolikmetæ
Laurà Wilcox. „Ðiam ástatymui paaukojome þmogaus
gyvybæ ir pasistengëme, kad jis bûtø priimtas“, – pasakë
Nickas Wilcoxas, Lauros tëvas.
Kalifornijos ástatymø leidëjai pasamdë „Rand“
korporacijà iðtirti, kaip taikomas priverstinis
ambulatorinis pacientø gydymas kitose vietovëse. „Rand“
– ne pelno siekianti organizacija, kuri padeda ástatymø
leidëjams priimti sprendimus rinkdama ávairià
informacijà. „Rand“ tyrimo grupë atsakë, kad maþai
poþymiø, jog ði idëja ágyvendinama, nors to prieþastys
yra labai skirtingos. Kai kuriais atvejai ástatymas visai
nebuvo taikomas. Korporacija „Rand“ taip pat nustatë,
kad kai kurios psichikos sveikatos ástaigos priverstinio
gydymo ástatymus laiko greièiau apsisaugojimu nuo
atsakomybës nei rimta gydymo priemone. Skirdamos
psichikos ligoniui priverstiná gydymà po to, kai jis
iðleidþiamas ið ligoninës, institucijos daþniausiai
apsidraudþia nuo teisminio persekiojimo tø asmenø,
kuriems ligonis gali pakenkti.
Pagaliau 2003 m. Kalifornijoje buvo priimtas
„Lauros ástatymas“. Bet didþiausia ðalies valstija tam
neskyrë pinigø ir uþdraudë apygardoms naudoti kitø
psichikos sveikatos programø lëðas. Dar ir dabar tas
ástatymas neásigaliojo. 2004 m. Kalifornijos rinkëjai
pritarë 1% mokesèiui asmenims, kuriø pajamos yra ne
maþiau kaip 1 milijonas doleriø, ir ðiuos pinigus paskirti
psichikos sveikatos programoms, o daktaro Torrey’io
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grupë norëtø, kad bent dalis ðiø pinigø atitektø „Lauros“
ástatymui.
Mièigano ir Floridos valstijos iðgyveno panaðias
kovas. Jø ástatymai pradëjo veikti tik praeitais metais.
„Floridoje buvo tik apie dvylika pacientø, kuriems skirtas
priverstinis ambulatorinis gydymas“, – sako Johnas
Petrila, Floridos psichikos sveikatos instituto Psichikos
sveikatos ástatymø ir politikos skyriaus vadovas.
Vis dëlto kai kuriuos þmones ástatymai persekioja.
Gabrieliui Haddui, 26-eriø metø bedarbiui muzikantui ið
Saginavo (Mièiganas), buvo diagnozuota ðizofrenija. Jis
sako, kad daugybæ kartø buvo verèiamas vartoti vaistus,
bet jis mano, kad jie labiau kenkia nei padeda. G.Haddas
dalá praëjusiø metø praleido slëpdamasis Kolorado
valstijoje pas moterá, kuri priklauso slaptam psichikos
liga serganèiø aktyvistø tinklui. Ðá tinklà 2004 m. sukûrë
„MindFreedom International“, ðiai organizacijai Oregone
priklauso 10 000 psichikos ligoniø, kurie prieðinasi
priverstiniam gydymui vaistais.
G.Haddas tvirtina, kad já melagingai apkaltino jo
motina, esà jis grasino ávykdyti smurtiná nusikaltimà. Jo
motinos komentaro iðgirsti nepavyko. „Jûs galite bûti
apkaltintas bet kuo, – sako p. Haddas, – Að teismo salëje
nuo vaistø seilëjausi, mane tampë traukuliai“. Neseniai
jis sugráþo á Mièigano valstijà, kur, kaip jis sako, bandàs
bûti nepastebimas.
T.J. Bucholzas, Mièigano valstijos Bendruomenës
sveikatos departamento atstovas sako, kad duomenø, kaip
ágyvendinama programa, dar nëra, taèiau apygardos ir
teisëjai ja naudojasi neátikëtinai atsargiai. „Ástatymas nëra
naudojamas taip daþnai, kaip mes tikëjomës“, – sako jis.
44 metø p.Demannas ið Holando miesto, Mièigano,
sako, kad nuo 1987 m. ligoninëse jis tai gulëjo, tai ne.
Tais metais jam diagnozavo ðizofrenijà. Jis pasakojo, kad
iðsiskyrë su savo drauge ir netyèia iðgërë labai daug
nerimà slopinanèiø vaistø. Neðiojantis saviþudþio etiketæ
ir nuolat atsisakantis vaistø Demannas sako, kad psichikos
sveikatos apsaugos vadovai (valdþia) já verèia gerti
risperdalá, kuris jam sukelia blogà nuotaikà, pyktá, nerimà
ir depresijà. 2004 m. JAV maisto ir vaistø prieþiûros
tarnyba nustatë, kad risperdalis ir kai kurie kiti
antipsichoziniai vaistai gali padidinti diabeto rizikà.
Demannas sutinka, kad jam reikia gydymo (terapijos),
bet ne vaistø. „Netikiu, kad to ðlamðto prikimðimas gali
duoti kà nors gera, – sako jis, – Jau laikas visai tai sistemai
palikti mane ramybëje“.
WST straipsnio citata: Ðá tinklà 2004 m. sukûrë
„MindFreedom International“, ðiai organizacijai Oregone
priklauso 10 000 psichikos ligoniø, kurie prieðinasi
priverstiniam gydymui vaistais.
„Wall Street Journal“ straipsnio atitaisymas:
„MindFreedom“ organizacija yra atvira visiems.
Nors dauguma ðios organizacijos ir jos valdybos nariø
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yra þmonës, kurie patyrë, kà reiðkia psichiatrijos
sistema, vis dëlto klaidinga visus mûsø narius
traktuoti kaip „psichikos ligonius“. „MindFreedom“
praðo „Wall Street Journal“ laikraðèio vieðai
atsipraðyti dël ðios klaidos.
Ðá straipsná atsiuntë „MindFreedom International“
organizacija, kuri ragina ir kvieèia pasiprieðinti
priverstiniam pacientø ambulatoriniam gydymui.
Ið anglø kalbos vertë Gintaras Umbrasas

Mûsø vis daugiau:
kas toliau?
IX Lietuvos nevyriausybiniø organizacijø forumas

Monika Nemanytë
2006 m. lapkrièio 21 d. nevyriausybiniø organizacijø
atstovai (apie 400 dalyviø) rinkosi á didþiulæ verslo, sporto
ir pramogø centro Forum Palace salæ. Klubui
atstovavome trise: pirmininkë, pavaduotoja ir að, valdybos
narë. Nevyriausybinës organizacijos – gyvybiðkai svarbi
kiekvienos demokratijos, valstybës dalis, tai svarbiausias
vieðojo sektoriaus partneris ávairiose srityse. Lietuvoje
ðiuo metu veikia, nors ir ne vienodai aktyviai, per 15 000
nevyriausybiniø organizacijø. Jos jau devintàjá kartà
susirinko aptarti savo ateities planø, veiklos perspektyvø
ir galimø finansavimo ðaltiniø.
Kaip visi panaðûs susitikimai, ir ðis prasidëjo
tradicinëmis sveikinimo kalbomis. V.Adamkaus atstovas
(tuo metu Prezidentas lankësi Garliavoje) pasidþiaugë,
kad bendradarbiaudami mes, nevyriausybininkai,
mokomës visuomenës telkimo pamokø, gebame sukurti
palankias sàlygas pilieèiø iniciatyvai, prisiimti
atsakomybæ, ir jau tapome svarbiu valdþios partneriu.
Ministras Pirmininkas G.Kirkilas kalbëjo ne tik apie
paramà ið Europos Sàjungos, bet taip pat perspëjo, kad
NVO neturëtø virsti politinëmis partijomis. Ið tribûnos
jis paskelbë, kad 14-oji maþumos vyriausybë pradeda
kelià á konsensuso (sutarimu grástà) demokratijà ir yra
pasiruoðusi plëtoti santykius su NVO, drauge planuoti
lëðas, o visos idëjos ir kritika, net ir nemaloni, – gali bûti
naudinga.
Forumas prasidëjo Ingrid Shulerud ið Norvegijos
uþsienio reikalø ministerijos praneðimu apie Norvegijos
Vyriausybës paramà Lietuvai. Kai kurie fondai pasitraukë
ið Lietuvos, á jø vietà ateina kiti. Kaip þinome, Norvegija
nëra ES ðalis, taèiau ji priklauso EEE (Europos
ekonominei erdvei), á kurià taip pat áeina Islandija ir
Lichtenðteinas. Ðios paramà teikianèios ðalys (Norvegija,
Islandija, Lichtenðteinas) 2004-2009 m. laikotarpiu skirs

