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Pacientø teisiø gynimas

Ateitis  satelitai
Pacientø teisiø paþeidimø
tyrimas Aknystos pensionate
Apvaþiavæ jau nemaþà dalá Lietuvos (apklausæ ðeðiø
psichiatrijos ligoniniø ligonius ir trijø pensionatø
gyventojus), liepos 12 d. iðvykome á A.Baranausko
apdainuotà, taip graþø vasaros metu, Anykðèiø kraðtà.
Vykome tirti pacientø teisiø bûklës á Aknystos pensionatà,
esantá uþ 20 km nuo Anykðèiø, Aknystø kaime. Komandà
sudarë: Klubo vadovë D. Survilaitë, nariai: Asta, Dijana,
Monika, Zina, Valentinas, ir ne tik vairuotojas, bet ir
tyrëjas Vladimiras. Ðákart vykome susidomëjæ, kaip
tvarkosi ástaiga, kurioje realiai ágyvendinami ðiuolaikinës
psichiatrijos principai, t.y., decentralizacija bei su ja susijæ
projektai.
Paprastai straipsniuose apie vykdomus tyrimus
trumpai apraðome ástaigos ir jos vietovës istorijà. Dabar
tokiø duomenø turime labai nedaug. Aknystos minimos
nuo 1538 m., kai jas Þygimantas Augustas dovanojo
Smolensko bajorui J.Kopèiui. Toliau atrandame duomenø
tik nuo 19 a. pradþios. 1807 m. dvarà paveldi garsi
Jelenskiø giminë. R.Jelenskis ákuria parkà, pastato naujus
rûmus ir ûkinius pastatus. Vëliau dvaras priklausë
Antanui Jelenskiui, þinomam 1863-øjø metø sukilimo
prieð caro reþimà dalyviui. Numalðinus sukilimà
A.Jelenskis iðtremiamas, pagrindiniai dvaro pastatai
sudeginami, turtas konfiskuojamas. Likusi naðle Sabina
sugebëjo atpirkti dvarà ir já atstatyti. Paskutinë dvarà
valdë S.Venslovavièienë (1881-1964), kurià gyventojai
vadino geràja ponia, kadangi ji labai rûpinosi dvaro
darbininkø gerove ir sveikata. Tarybiniais metais dvaras
nacionalizuojamas, 1959 m. buvusio dvaro rûmuose
ákurti seneliø ir invalidø namai. Nuo tada ávyko nemaþai
pakitimø. Seneliø ir invalidø namai buvo perorganizuoti
á psichoneurologiná pensionatà. Pastatyti dviaukðèiai
namai gyventojams, o Nepriklausomybës pradþioje  ir
nauji administracijos bei valgyklos pastatai. Dabar ávairiø
laikø pastatai sudaro graþø kompleksà su vidiniu kiemu.

Pirmiausia mus priëmë direktorius Arûnas Kiauðas
(dirbantis juo nuo 1996 m.), dalyvaujant pensionato
socialinio-medicinos padalinio vadovui socialiniams
reikalams Gyèiui Baltrûnui (kuris mus kuravo viso
tyrimo metu). Daktarë D.Survilaitë papasakojo apie mûsø
tyrimo projektà, jo uþdavinius. Pensionato direktorius
papasakojo apie esamà pensionato bûklæ ir perspektyvas,
atsakë á mûsø klausimus (deja, ne á visus atsakingai ir
rimtai). Dabar pensionate gyvena 345 þmonës, daugiau
nei pusë  centre Aknystoje. Èia taip pat ásikûrusi
administracija, prieðdarbinës reabilitacijos pastatas. Taip
pat yra penki filialai  satelitai keleto kilometrø atstumu
aplink centrà: Debeikiø  30 gyventojø (ákurtas 1995
m.), Leliûnø  29 gyventojai (1998 m.), Kalveliø  29
gyventojai (1999 m.), Rubikiø  29 gyventojai (2002
m.) ir Ðlavënø  16 gyventojø (2003 m.). Tokiu bûdu
palaipsniui gyventojai perkeliami á maþesnius grupinio
gyvenimo namus. Direktorius iðsakë mums jau þinomas
tiesas (tam mes pritariame), jog sekant ES ðaliø
pavyzdþiu reikia atsisakyti dideliø pensionatø, kuriuose
pacientai jauèiasi kaip ligoninëje. Numatoma, jog
pensionato centre gyventojø skaièius dar maþës, kur
gyvens tik sunkiausi ligoniai, o sveikesnieji bus
perkeliami á ir toliau numatomus steigti nedidelius
filialus. Tokia politika, kada pirmiausia steigiama, po to
maþinama, aiðku, yra priimtina. Domëjomës, kaip
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spendþiami finansiniai klausimai satelitø steigimui.
Trijø filialø: Leliûnø, Kalveliø, Rubikiø steigimà, kiek
supratome, finansavo Vokietijos fondas SchmitzStiftung. Ðlavënø filialas ákurtas pagal modernø
Nyderlandø pavyzdá, bendradarbiaujant su Lietuvos
sutrikusio intelekto þmoniø globos bendrija Viltis.
Ið skelbtos oficialios informacijos internete þinojome
apie pensionato dalyvavimà ávairiuose stambiuose
projektuose. Bendradarbiaudamas su Socialiniø
darbuotøjø rengimo centru prie Lietuvos darbo rinkos
mokymo tarnybos, pensionatas vykdo socialiniø
darbuotøjø mokymo programà. Pensionate sukurti
socialinio darbo metodiniai centrai, kuriuose
decentralizuotoje globos ástaigoje suaugusieji, turintys
proto negalià, mokomi dirbti. Socialiniai darbo metodiniai
centrai  tai socialiniø paslaugø ástaigos, kurios ðalia
savo pagrindiniø funkcijø atlieka ir praktinio mokymo,
inovacijø diegimo ir iðbandymo bei gerosios patirties
sklaidos kitoms panaðaus pobûdþio ástaigoms (jø, 2006
m. duomenimis, respublikoje buvo 11). Kadangi tai tikrai
geroji patirtis, apie kurià þinias norëjome paskleisti ir
kitiems, klausëme, kas tai per centrai, kaip jie veikia
praktiðkai. Taèiau direktorius tepasakë, jog yra tokie
centrai, ir viskas. Nedaug direktorius uþsiminë ir apie
praktinæ partnerystæ Europos bendrijos iniciatyvos
Equal remiamame projekte Þmoniø, turinèiø proto ir
psichikos negalià, ádarbinimas, kurio vadovaujantis
partneris  VðÁ Globali iniciatyva psichiatrijoje. Betgi
ne projektø vykdymo tikrinti atvykome, ir ne visi nori
vieðinti savo darbø idëjas, tiesiog dël kylanèios po to
konkurencijos.
Atvykæ á pensionatà mes pastebëjome labai
palankias girtavimui sàlygas. Prieðais centriná áëjimà á
pensionatà, vos uþ keleto metrø  daugiabuèio pastato
pirmame aukðte  maisto produktø parduotuvë, atviromis
durimis, pro kurias tiesiog gundomai bei reklamuojanèiai
matosi alkoholiniø gërimø skyriaus prekës. Klausëme
direktoriø, kaip galima ðitokioje kaimynystëje kovoti su
girtavimu. Buvo atsakyta, kad visø pirma, dabar  rinkos
laikai, o parduotuvë, nors ir vos uþ keliø þingsniø, bet
jau uþ pensionato ribø. Direktorius tiesiog pavertë nelabai
vykusiais juokais atsakymà á ðá klausimà, pridurdamas,
jog taip pensionatas artina savo gyventojus prie
visuomenës gyvenimo, kur taip pat pilna gërimø
parduotuviø. Taip formaliai atskiros Alkoholio kontrolës
ástatymo taisyklës lyg ir nepaþeidþiamos, bet atsiþvelgiant
á ástaigos pobûdá ir toká maþà atstumà nuo prekybos
alkoholiu, administracija galëjo bent bandyti kreiptis á
rajono savivaldybæ pakartotinai apsvarstyti leidimà tokiai
prekybai, kaip neatitinkanèiai principiniø bendrøjø ðio
ástatymo reikalavimø. Juolab, kaip parodë tolesnë
apklausa, pensionato gyventojai girtauja, ir dël to kyla
problemø.
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Pokalbio pabaigoje vadovai pademonstravo ir
pakomentavo trumpà filmà apie pensionato gyvenimà.
Kaip visada prieð tyrimà, susipaþinome su
pensionato sàlygomis. Pensionato centriniame pastate
gyvenamose patalpose sàlygos labai kuklios ir tikrai
primena ligoninæ. Kambariuose daugiausiai gyvena po
keturis þmones. Kambariø sienos ir grindys plikos.
Þinoma, nebûtina iðpuoðti juos brangiais kilimais, kaip
pvz., Linkuvos pensionate, ir, suprantama, jog
svarbiausias investavimo tikslas  filialai, taèiau
pasistengus bûtø galima ir èia sudaryti jaukesnes sàlygas.
Galima bûtø paskatinti ir paèius gyventojus pagal iðgales
pagraþinti savo kambarius. Dabar gi kambariuose  nieko
asmeniðko. Daugiausiai nusiskundimø ir sulaukëme ið
centre gyvenanèiøjø.
Pabuvojome ir prieðdarbinës reabilitacijos pastate,
prieð keletà metø pertvarkytame ið nenaudojamos pirties.
Jame ásikûræ dailës, lipdymo, augalinës kilmës
kompozicijø, lankstiniø, medþio apdirbimo, laminavimo
veiklos kambariai. Kaip supratome, ðia veikla ne tik
siekiama atkurti gyventojø darbinæ motyvacijà, bet tai ir
praktika, kuri turëjo padëti ágyvendinti pirminius
programos Equal uþdavinius  psichikos ir proto
neágaliøjø kaime ádarbinimo metodikos sukûrimà.
Lydimi G.Baltrûno aplankëme ir dar tris filialus:
Debeikiø, Kalveliø ir Ðlavënø. Debeikiø ir Kalveliø
filialai pasiþymi tuo, kad juose maþas gyventojø skaièius
(kaip minëta, Debeikiø  30, Kalveliø  29), taèiau ir
patalpos maþesnës, todël viename kambaryje gyvena ir
iki keturiø asmenø. Patys gyventojai pageidavo gyventi
kambariuose, kur maþiau þmoniø. Ðlavënai  ið tikrøjø
pavyzdinis, ðiuolaikinis pensionas. Èia gyvena 16
þmoniø, nemaþa dalis turi atskirus kambarius, arba
gyvena juose po du. Jaukûs ne tik kambariai, bet ir
bendros patalpos, patogiai árengtas poilsio kambarys.
Graþiai sutvarkyta, gëlynais apsodinta namø aplinka, tuo
rûpinasi patys gyventojai, kaip ir tvarka paèiame
pensione. Visuose filialuose gyvena pastebimai sveikesni
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þmonës, jø tarpusavio santykiai draugiðki, nuoðirdûs
santykiai tarp darbuotojø ir gyventojø.
Gyventojus apklausëme ir pensionato centre, ir
filialuose.

Buvæs slaugytojos Dijanos pacientas Rimas Aidietis
noriai atsakë á klausimus.

Aknystos pensionato gyventojø apklausos
rezultatai
Á anketos klausimus atsakë 87 gyventojai ið 345 (t.y.,
25,2% arba panaðiai, kaip ir kituose pensionatuose), 50
vyrø ir 37 moterys. Dar 50 gyventojø iðsakë savo
papildomas pastabas.
Pensionate apsigyveno savo noru 40, globëjø ar
artimøjø pageidavimu  36, 11  teismo sprendimu.
Beveik pusë apklaustøjø 42 (48,2%) visgi nori gyventi
savo namuose ir mano, kad galëtø patys pasirûpinti
savimi.
Patvirtino, jog atvykus á pensionatà, jiems buvo
iðaiðkintos vidaus tvarkos taisyklës  73 apklaustieji (arba
83,9%). Þinà, á kà konkreèiai ið administracijos kreiptis,
jeigu bûtø nepatenkinti gyvenimo sàlygomis, taip pat
atsakë dauguma  78 (arba 89,6%).
Á kausimà, ar socialiniai darbuotojai rûpinasi
laisvalaikio uþimtumu, 20 gyventojø (22,9%), skundësi,
jog nepakankamai, sakë norintys iðvykø bent á Anykðèius.
Taip pat 20 gyventojø teigë, jog kai yra sunku dël negalios
tvarkyti kambará, ástaigos darbuotojai to nepadeda atlikti.
Viena moteris, gyvenanti su dar dviem sunkios negalios
moterimis, sakë atliekanti ðá darbà uþ visas, nors kituose
kambariuose tai daro gyventojai paeiliui. Personalo
nenoru bendrauti, dëmesio stoka dar skundësi 5
gyventojai savo papildomose pastabose (centriniame
pastate).
Gyventojai skundësi prastu maistu (26, arba
29,8%), teigë, kad vien koðës, nëra darþoviø.
Pensionato centro gyventojai (2) nurodë, jog tam, kad
patektum á valgyklà, kiekvienà kartà reikia atstovëti eilæ,
ir taip tris kartus per dienà.

Tik 28 apklaustieji pripaþino turá poreiká lytiniams
santykiams (32%), 6 nurodë, jog buvo mokomi saugiø
lytiniø santykiø (6,8%).
Sunkiausiais paþeidimais  aptarnaujanèio
personalo smurtu skundësi 4 (arba 4,5%), tai panaðûs
duomenys á kitø pensionatø. Pakankamai daug skundø 
24 (27,5%) gauta dël smurto ið kitø gyventojø
(Linkuvos pensionate  6, arba 11,1%, Jasiuliðkiø
pensionate  23, arba 30%). Smurtavimu skundësi tik
pensionato centriniame pastate gyvenantieji. Èia
gyvenantieji taip pat iðsakë pastabas apie kai kurias ðio
smurto prieþastis. Jie (5) nurodë, jog gyventojai daþnai
girtauja, po to triukðmauja ir tarpusavyje muðasi,
girtuokliai uþeina á kitø gyventojø kambarius, bet
administracija á girtavimà pensionate nekreipia dëmesio.
Pensionate, nors ir besilaikanèiame ðiuolaikiniø
tradicijø, neveikia Gyventojø taryba, kas visgi rodo
nenorà iðgirsti, kà gali pasiûlyti patys gyventojai, nenorà
matyti juos kaip partnerius, o tik paklusnius vykdytojus.
Apklausa patvirtino, jog prasèiausia bûklë
pensionato centre, kur daug gyventojø, taèiau negalima
visø paþeidimø nuraðyti tik dideliam gyventojø skaièiui,
jø blogesne sveikata, èia aiðkiai trûksta personalo
prieþiûros. Suprantama, jog ateitis  kurti maþus
satelitus  paþangi ir turëtø pasiteisinti.
Darbà baigëme Ðlavënuose. Ið Ðlavënø dar
uþsukome á Anykðèius, skaniai papietavome ir, kaip
visada, pavaþiavome aplankyti kraðto áþymiø vietø.
Þinoma, vaþiavome á Anykðèiø ðilelá, pabuvojome prie
Puntuko akmens, nors beveik visi, vieni seniau, kiti ir
visai neseniai, buvo èia apsilankæ, bet visiems buvo
malonu pabuvoti dar kartà. Dar kiek pasëdëjæ pavësinëje,
atsigavæ gaiviame ore, patraukëme namo.
Pacientø teisiø gynimo grupë

Pensionate lankiausi pirmà
kartà
Per pokalbá su pensionato administracija Pacientø
teisiø gynimo grupës pirmininkë Zina nuoðirdþiai pasakë,
kad iki lankymosi pensionatuose galvojo, kad gyventi
juose  tikras siaubas. Susipaþinusi su gyvenimo
sàlygomis keliuose pensionatuose, ji taip jau neteigia.
Kadangi að pensionate lankiausi pirmà kartà  mano
áspûdþiai nekokie.
Pagal Klubo atliktø tyrimø duomenis gyventojø
teisiø paþeidimai pensionatuose labai panaðûs á
paþeidimus psichiatrijos ligoninëse.
Pensionato direktorius pabrëþë, kad atsiþvelgiant á
aukðtai iðvystytø ES ðaliø pavyzdá, atsisakoma dideliø
pensionatø, kuriose gyventojai jauèiasi kaip psichiatrijos
ligoninëse. Jo nuomone, turi iðlikti pagrindinis pensionato
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pastatas, kuriame gyventø tik dalis paèiø sunkiausiø
ligoniø, o sveikesni gyventø atskiruose nedideliuose
pensionato filialuose, kur gyventojai jaustøsi kaip savo
namuose. Direktorius praneðë, kad pensionate ir jam
priklausanèiuose filialuose dabartiniu metu gyvena 340
gyventojø: ið jø 55% turi psichinæ negalià, 45%  proto
negalià, be to, 32 asmenys yra neveiksnûs. Pensionato
gyventojai maitinami 3 kartus per dienà, ir dar skiriama
arbata su uþkandþiais vakare prieð miegà. Pensionatas
pastoviai dirbanèio psichiatro neturi, nes á pensionato
funkcijas gydymas nëra átrauktas. Ið gydytojø dirba tik
vienas psichiatras, apiformintas 0,5 etato, ir kvieèiamas
esant ekstremalioms situacijoms.
Parodytas filmas apie Aknystø pensionato gyvenimà
 gana standartinis. Já paþiûrëjus, susidarë bendras vaizdas
apie gyvenimà pensionate, kurio að asmeniðkai
nenorëèiau. Akivaizdþiai matyti, kad gyventojai negali
laisvai reikðti savo minèiø, darbuotojø bendravime su
gyventojais trûksta ið ðirdies plaukianèios ðilumos, á
pastaruosius þiûrima ne kaip á lygiateisius bendruomenës
narius, o daugiau kaip á mokinius ar þvërelius, kuriuos
nuolatos reikia stebëti ir tramdyti nustatytø grieþtø elgesio
taisykliø ribose, arba net iðeinant ið jø ribø, kai reikia
tramdyti neblaivius pacientus, kurie alkoholá ásigyja
prieðais jø pastatà esanèioje parduotuvëje. Atvërus ðios
parduotuvës duris matyti didelis ir ávairus alkoholiniø
gërimø pasirinkimas. Mus tai labai ðokiravo, nes alkoholis
ir psichikos liga  aiðkiai nesuderinami dalykai.
Po to buvo aprodyti pagrindinio Aknystø pensionato
apartamentai, kurie man, atvirai sakant, nelabai patiko,
nes palatose guli po 4 ar 6 gyventojus, kambariai be durø
rankenø, labai kukliai árengti. Þodþiu, vaizdas labiau
primena psichiatrijos ligoninæ, tik nëra stebëjimo palatos.
Po to mums parodë darbo ir meno terapijos kambarius,
kurie árengti kitame pastate. Man rodos, kad mûsø Klubo
nariø darbai yra þymiai iðraiðkingesni ir kokybiðkesni,
nei mums parodyti pensionato pacientø darbai.
Filialuose dirba 17 socialiniø darbuotojø ir padëjëjø.
Padëjëjai yra baigæ Utenos kolegijà.
Man labiausiai patiko Ðlavënø filialas, kuris árengtas,
parëmus Nyderlandø fondams. Tai grupinio gyvenimo
psichikos negalià turinèiø þmoniø namas, pavadintas
Namø uþuovëja. Viskam èia vadovauja socialinis
darbuotojas Almantas Èielis. Filialo steigëjas  bendrija
Viltis. Ðiame filiale labai graþiai sutvarkyta teritorija,
nupjauta veja, árengti gëlynai. Filiale ásikûræ 16 gyventojø,
ið jø keli su proto negalia. Kai kurie Namø uþuovëjos
gyventojai kambariuose gyvena po vienà, kai kurie po
du, ir yra tik vienas kambarys, kur gyvena 4. Jø kambariai
 tai jø namai, ir nereikalingos jokio grotos ar kiti
apribojimai, bijantis, kad gyventojai gali pabëgti. Tokiø
pabëgimø ið viso nëra, nes tai bûtø gyventojø pabëgimas
ið jø nuosavø namø, nuo savo draugø ir vienminèiø.
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A.Èieliaus nuomone, filiale neturëtu bûti proto
negalià turinèiø asmenø, nes jie trukdo rengiant ávairias
ðventes, pobûvius, iðvykas psichikos negalià turintiems
pacientams. Socialinio darbuotojo nuomone, tokiuose
namuose turëtø gyventi ne daugiau kaip 15 pacientø.
Baigus darbà, kaip visada, buvo kultûrinë programa.
Skaniai pavalgæ vienoje ið Anykðèiø kaviniø,
nuvaþiavome á Anykðèiø ðilelá, apdainuotà A.Baranausko,
prie Puntuko (nuotraukoje). Tai labai didelis akmuo, kurá,
pagal legendà, neðë velnias sugriauti Anykðèiø baþnyèià,
bet nespëjo, nes sugiedojus gaidþiams ryte velnias neteko
galiø ir numetë akmená Anykðèiø ðilelyje.
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Parvaþiavome á namus truputá pavargæ, bet linksmi,
padaræ gerà darbà ir dþiaugdamiesi, kad galime kol kas
dar apsieiti be pensionatø paslaugø, ne todël, kad didelës
eilës ir sunku á juos patekti, bet todël, kad nuosavas
kampas, kad ir kaip bûtø gerai kitur, visada yra mielesnis.
Taip ir norisi sakyti, kad kol dar galite pasirûpinti savimi
ir nesate pavojingi visuomenei, gyvenkite nuosavame
kampe, nes kad ir kaip bûtø gerai pensionate, vistiek
ilgimasi namø ir namiðkiø. Tà sakë ir daugelis
apklaustøjø. Neþiûrint geriausiø sàlygø (gerai maitina,
geros lovos, graþi aplinka, geri darbuotojai, ir t.t.),
slapèiausias ir svarbiausias pensionatø gyventojø noras
 gráþti namo pas savo giminaièius, nes reti giminaièiø
apsilankymai maþai kà guodþia. Taip pat manau, kad kol
blaiviai protauju, nekenkdamas sau ir visuomenei,
nenorëèiau gyventi net ir geriausiame pensionate.
Gyvenant pensionate man prie ðalies nebus mano
mylimos þmonos, dukrø, þentø ir bûsimø anûkø, kurie
sudaro ir sudarys mano gyvenimo prasmæ ir padeda bei
padës gyventi pagal sveikos bendruomenës veiklos
principus ir Dievo valià.
Valentinas

Aplankytas dar vienas
pensionatas  Prûdiðkës
Monika Nemanytë
Keliauti vasarà lengviau ir maloniau. Tad susitarëme
su mûsø iðtikimu ir paslaugiu vairuotoju Vladimiru
Lukanovu, ir liepos 24 d. mûsø kompanija (Klubo
pirmininkë Danguolë, nariai: Dijana, Asta, Zina,
Tautginas, Valentinas ir að, Monika) iðsiruoðë aplankyti
18 km nuo Vilniaus nutolusios ástaigos  Prûdiðkiø
pensionato. Pats Prûdiðkiø kaimelis priklauso Vilniaus
rajonui, Juodðiliø seniûnijai, jame gyvena 320 þmoniø.
Kaime telkðo Prûdiðkiø tvenkinys, prateka Rudaminos
upelis.

Pokalbis su administracija.

Mus pasitiko ir savo laikà skyrë l.e.p. (laikinai
einanti pareigas) direktoriaus pavaduotoja Galina
Judkinienë. Ði jauna specialistë èia dirba jau septynerius
metus. Taip pat daug apie pensionatà pasakojo visø
gyventojø itin mylima vyr. slaugytoja Irena Dringelytë,
kuri èia dirba 30 metø. Taip pat susipaþinome su
reabilitacijos vadove Anastazija.
Turëjome atsiveþæ stendø, iliustruojanèiø mûsø
veiklà, tad kiekvienas prisistatëme ir kuo iðsamiau
papasakojome apie Klubà. Man patiko pirmininkës
þodþiai, ji pristatë mûsø projektà ir vardijo prieþastis,
kodël paþeidþiamos ligoniø teisës: jie gali bûti
skriaudþiami dël neturto, tingëjimo, neþinojimo arba
tiesiog dël noro parodyti savo valdþià.
Personalas pasakojo vietos istorijà, rodë mums 1997
m. nuotraukas, kaip atrodë senasis medinis, dar
neremontuotas dvaro pastatas. Pastarasis namas ir dar
keletas ûkiniø pastatø, kur ðiuo metu rengiamos ávairios
ðventës, yra istoriniai paminklai, saugomi valstybës.
Apie Prûdiðkiø kaimà turima labai maþai duomenø.
Daugiau informacijos rasta Prûdiðkiø pensionato
dokumentø archyve ir apklausus buvusius pensionato
darbuotojus. Prieinami informacijos ðaltiniai Prûdiðkiø
pensionato istorijos nemini iki 1946 metø. Yra þinoma
tik tiek, kad 1934 m. Prûdiðkiø kaime buvæs dvaras, kuris
priklausæs kunigui Slièkai. Apie 1935 m. kunigas dvarà
kartu su þeme praloðë kortomis, ir visas jo turtas atiteko
bankui. Iki Antrojo Pasaulinio karo pradþios dvare gyveno
darbininkai, kurie dirbo dvaro þemëje. Po karo ir tarybø
valdþios atëjimo Prûdiðkëse, dvaro pastate, buvo ásteigta
profesinë mokykla.
Nuo 1946 m. Prûdiðkiø dvaro pastate buvo ákurtas
Tëvynës Karo invalidø internatas. 1949 m. ðis internatas
buvo likviduotas ir ásteigti tuberkulioze (TBC) serganèiø
invalidø namai. 1957 m. TBC serganèiøjø invalidø namai
buvo reorganizuoti á Prûdiðkiø invalidø namus. Tais
metais dirbusiø darbuotojø apklausos duomenimis,
internate daugumà gyventojø sudarë ne þmonës su
negalia, o seneliai. Tuomet internate  mediniame pastate,
visiðkai nepritaikytame gyventi daugybei þmoniø, gyveno
apie 114 seneliø ir fiziðkai neágaliø þmoniø, kuriuos
aptarnavo 6 medicinos darbuotojai ir 6 sanitarës.
Vadovaujant direktoriui J.Giliui, 1962-1963 m.
invalidø namai buvo pertvarkyti á Prûdiðkiø
psichoneurologijos pensionatà. Anksèiau gyvenæ neágalûs
þmonës buvo perkelti á Antaviliø pensionatà, o Prûdiðkiø
pensionate apgyvendinta 130 psichiðkai ir protiðkai
negaliø þmoniø.
Pensionate ilgà laikà esminiø permainø nebuvo.
Pensionatas turëjo didelá ûká, tad didþiàjà aptarnaujanèio
personalo dalá sudarë ûkio ir administracijos darbuotojai.
Globa tuo metu buvo orientuota á fiziologiniø poreikiø
tenkinimà, gyventojai bûdavo uþdaryti, pensionato
teritorijà juosë vielinë tvora. Psichologinës gyventojø
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problemos buvo sprendþiamos medikamentais. Kaip ir
kitose tokio pobûdþio ástaigose, á gyventojus buvo þiûrima
kaip á ligonius, kurie estetiðkai nepriimtini, iðoriðkai
nemalonûs, savo iðvaizda atstumia, ir jø nederëtø rodyti
sveikiesiems. Ilgainiui poþiûris á pensionato gyventojus
po truputá keitësi, taèiau esminiø pokyèiø iki paskutinio
deðimtmeèio nebuvo.
Nuo 1990 m. pradëta daugiau dëmesio skirti
pensionato gyventojø poreikiams. Iki 1997 m. pensionato
ûkinë veikla buvo sumaþinta iki 30 proc. Likusi ûkio dalis
skirta darbo terapijai ir pensionato gyventojø uþimtumui
organizuoti.
Pamaþu gyventojø poreikiø tenkinimas, o ne
pensionato ûkis tapo prioritetine pensionato veiklos
kryptimi. Taèiau iðsikeltus tikslus buvo sunku ágyvendinti,
nes pensionatas susidûrë su aktualia ir ðiandien problema
 patalpø trûkumu. Medinis pensionato pastatas, kuriame
ir ðiandien gyvena apie pusë visø globotiniø, buvo visiðkai
nepritaikytas gyventi neágaliems þmonëms.
Ávertinus tuometinæ padëtá, 1992 m. pradëtas statyti
naujas pastatas, kuriame buvo planuojama apgyvendinti
apie 60 þmoniø. 1999 m. sausá buvo atidarytas vienas ið
naujojo pastato korpusø, kuriame apgyvendinti
intensyviai slaugomi gyventojai. Naujojo korpuso
pastatas pritaikytas gyventi neágaliesiems ir atitinka visus
reikalavimus, o baigus likusià pastato dalies statybà, jame
planuojama apgyvendinti 130 gyventojø: jie galës gyventi
po vienà arba po du. Statybas priþiûri Finansø ministerija:
dar liko uþdengti stogà, sudëti langus, o kada bus
ákurtuvës, personalo atsakymas  Neaiðku. Taigi dalá
problemø pensionatas atseikëja nebaigtomis
statybomis.
2003 m. buvo pabaigta statyti ir atidaryta valgykla,
kurioje árengta erdvi 100 vietø valgykla su maisto
paruoðimo skyriumi. Valgyklos salëje ant sienos kabo
buvusio prezidento A.Brazausko dovanotas paveikslas.
Taip pat ðiame pastate áruoðti specialistø kabinetai,
moderni treniruokliø salë, fizioterapijos ir reabilitacijos
kabinetas, masaþinë vonia. Pastato patalpose árengta
biblioteka, koplytëlë, ðarvojimo salë.
Senajame pensionato pastate, kuriame gyvena 100
þmoniø, pastaraisiais metais padarytas kapitalinis
remontas: pakeisti langai, durys, visiðkai pertvarkyti
gyventojø kambariai, koridoriai, pagalbinës patalpos,
rekonstruotas stogas. 2005 m. èia árengta moderni
kirpykla, erdvi uþimtumo klasë, gyventojø patogumui ir
uþimtumui  virtuvëlë, nedidukë skalbykla, papildomi
sanitariniai mazgai.
Nuo 2001 m. pensionatui vadovauja Bronislavas
Juozënas. Jam bûnant direktoriumi, ávyko ryðkiø
reikðmingø pokyèiø: pagerëjo pensionato gyventojams
teikiamø paslaugø kokybë, sutvarkyta vidaus bei lauko
teritorija: apþeldintos vejos, pasodinta dekoratyviniø
augalø, gëliø. Buvæs direktorius, pagal profesijà
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melioratorius, èia atveþë daug dideliø, graþiø iðskirtiniø
akmenø. Ávaþiavimà á pensionato teritorijà puoðia
koplytstulpis ir kryþius.

Pajëgesniems gyventojams èia nenuobodu  pagal
pomëgius suteikiama galimybë pasirinkti uþsiëmimà.
Plëtojama bûreliø veikla: veikia maisto ruoðimo,
puoðybos, menø, dailës, rankdarbiø, mezgimo ir muzikos
bûreliai, du kartus per savaitæ organizuojami lietuviø
kalbos kursai. Organizuojamos iðvykos á teatrà, lankomi
muziejai. Pensionatas dalyvauja neágaliøjø mugëse
Vilniuje, ten pieðia draugiðkus ðarþus, pardavinëja
paveikslus, koncertuoja su savo ansambliu. Kai lankëmës
pensionate, kaip tik dalis gyventojø ruoðësi vaþiuoti
praleisti savaitgalio prie jûros, nes juos sutiko priimti
Padvariø pensionatas Kretingos rajone.
Pensionate darbuojasi 97 darbuotojai (95 etatai), ið
kuriø 50 proc. tiesiogiai dirba su pensionato gyventojais.
Po pusæ etato èia turi gydytoja psichiatrë, terapeutë ir
kineziterapeutë. Visi darbuotojai skatinami kelti
kvalifikacijà, jiems organizuojami mokymai ávairiose
mokymo ástaigose ir tobulinimosi centruose.
Deja, mûsø uþdavinys, dël kurio atvaþiavom, dideli
norai apklausti kuo daugiau gyventojø ið dalies suþlugo.
Sutikome labai daug þmoniø, kuriø anketuoti negalëjome.
Dauguma, kurie èia gydosi ir gyvena, turi labai sunkià
negalià, nekalba, nebendrauja, kai kurie nuolat prikaustyti
prie lovos. Iliustruoju ðià situacijà administracijos
pateiktais skaièiais.
Ðiuo metu pensionate gyvena 155 gyventojai: 64
moterys, 91 vyras, maþdaug po lygiai ir su proto, ir su
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Linksmi ir laimingi pensionato gyventojai.

psichikos negalia. 32 asmenims nustatytas neveiksnumas:
18 vyrø, 14 moterø. 87 asmenys yra slaugomi, jie
traktuojami kaip turintys dideliø specialiøjø poreikiø, 67
 vidutiniø specialiøjø poreikiø. Pagal amþiø gyventojai
pasiskirstæ taip:
iki 30 metø gyvena tik vienas þmogus,
nuo 30 iki 39 m.  17 þmoniø,
nuo 40 iki 49 m.  28
nuo 50 iki 59 m.  33,
nuo 60 iki 69 m.  37,
nuo 70 iki 75 m.  16,
o daugiau kaip 75 m.  25 þmonës.
Per pusmetá atvyko 6 þmonës, 2 mirë. Kaip ir visam
Vilniaus rajonui, taip ir pensionatui bûdingas daugiatautis
ir daugiakalbis kontingentas, èia be lietuviø gyvena lenkø,
rusø, baltarusiø.
Vilniaus apskrityje susidariusi 170 laukianèiøjø
pensionato eilë, o apsigyventi bûtent Prûdiðkëse
pageidauja ir laukia 50.
Nors daug raðau apie pensionato statybas ir aplinkà,
ne ðie dalykai mums rûpëjo ir ne dël to atvaþiavome.
Pirmiausiai su pensionato vadovybe kalbëjomës apie
gyventojø problemas. Viena ið rimtø problemø  tai vaistø
priemokos: juk ir taip globotiniai gauna tik 20 proc.
pensijos, o kita dalis atitenka pensionatui. Taèiau
pensionatas kaip ástaiga teisës pervesti pinigø á vaistinæ
neturi. Kai kuriais ypatingais atvejais pensionatas
susimoka tik uþ terapinius vaistus.
Pensionato valdþia uþtikrino, kad per penkerius
metus në vienai moteriai nebuvo nutrauktas nëðtumas.
Tiesa, viena moteris su sunkia negalia prieð 13 m.
pagimdë, jos vaikas gyvena Pabradës vaikø namuose.
Moteris nutraukti nëðtumo nesutiko. O dël noro gyventi
poromis administracija tariasi su kiekvienu asmeniðkai,
nes pasitaiko atvejø, kai asmuo vienà savaitæ nori gyventi
kaip pora, kità  jau ne. Taip pat individualiai èia aptariami
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ir piniginiai reikalai. Pensionatas nediktuoja
kokiø nors sàlygø, taèiau visuomet stengiasi
patarti, kaip tikslingai elgtis su pinigais jø
neiððvaistant. Kai kuriems ligoniams neretai
tenka mandagiai priminti, kad nusipraustø 
tam yra visos sàlygos. Yra ðiokiø tokiø
problemø ir dël alkoholizmo. Niekam ne
paslaptis, kad po pensijos daugelis gyventojø
iðgeria, o ir parduotuvë  èia pat uþ teritorijos
ribø. Vadovybë neslëpë, kad retkarèiais tenka
kviesti policijà, ypaè tuomet, kai pensionate
apsilanko triukðmingi giminës arba
sugyventiniai. Kritikos susilaukë ir kai kurios
psichiatrijos ligoninës, kurios pacientus
iðleidþia ne visai pagydytus, kadangi laikosi
formalaus
reikalavimo
nepratæsti
rekomenduoto lovadieniø termino (52
dienos). Pensionatas neturi Gyventojø tarybos, nes
pabandþius jà ákurti, gyventojai labai susiginèijo ir niekaip
nesusitarë, kas kam vadovaus. Vieno þmogaus iðlaikymas
per mënesá èia kainuoja 1,6 MGL (oficialiai nustatytas
minimalus gyvenimo lygis (pinigais) = 130 Lt mënesiui).
1,50 Lt per dienà skiriama vaistams.
Jei iðtinka bëda ir staiga suðlubuoja sveikata, visi
èia kreipiasi á vyr. slaugytojà Irenà. Moteris su meile
pasakojo apie savo ligonius. Ypaè jà sujaudino pacientas,
kuris nemokëjo nei kalbëti, nei paaiðkinti, kas nutiko, bet
ið pat ankstaus ryto stovëdavo prie jos kabineto durø. Ji
matavo ir kraujospûdá, ir temperatûrà, taèiau jokiø rimtos
ligos poþymiø neaptiko. Tik kità dienà paaiðkëjo, kad
þmogui buvo lûþusi ranka. Slaugytoja dþiaugiasi, kad
dirba gerame kolektyve, gali padëti ligoniams, ir taip
susilaukia jø nuoðirdaus dëkingumo.
Dël vienos neveiksnios 50 m. moters problemø Zina
suteikë teisinæ konsultacijà. Neágalià moterá apgavo brolis,
pasisavinæs jos butà. Teisme nuspræsta pripaþinti jos teisæ
á butà ir gràþinti pinigus. Ði moteris taip pat norëtø kreiptis
á teismà, kad ðis atðauktø jos neveiksnumà, tuomet ji dar
galëtø pretenduoti á tëvø palikimà. Zina paaiðkino, kad
pati kreiptis á teismà teisës ji neturi, taèiau tai gali padaryti
pensionatas globëjo teisëmis, taip pat ir prokuroras, jei
kreipiamasi á já.
Pensionato darbuotojai stengiasi kiek iðgalëdami,
nors gyvenimas, pasak jø, pyragais nekvepia. Daugeliui
èia reikia nuolatinës slaugos, trûksta gydytojø, papildomø
etatø, verkiant reikia odontologo. Personalas ne tik
skundësi maþais atlyginimais ir darbuotojø trûkumu. Jie
pasigendà dëmesio bei ávertinimo: ne tik piniginio, bet ir
moralinio  ið valdþios. Ankstesniais laikais ministerija
prisimindavo jø jubiliejus, asmeniðkai pasveikindavo. Dar
viena èia kylanti problema: pensionate labai daug senø
þmoniø, o jiems bûtina nuolatinë prieþiûra ir slauga
juridiðkai  neáforminta, ir jai skiriama tiek pat pinigø,
kiek galinèiam save apsitarnauti pensionato gyventojui.
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Iðeina, kad ta prieþiûra teikiama tiesiog nemokamai. Kaip
þinome, slaugomam þmogui namuose skiriama apie 600
Lt.
Apþiûrëjome tvarkingus gyventojø kambarius,
mums itin graþios pasirodë ant lovø uþtiestos skiautinës
antklodës. Yra gyvenanèiø ir po vienà, kiti net pageidauja
gyventi su kuo nors, nes vienam paprasèiausiai liûdna.
Deja, ar tai metas buvo toks, kad matëme tik po kiemà
vaikðtinëjanèius gyventojus, o ne uþsiimanèius kokia nors
konkreèia veikla. Bet galbût jie visà ðá laikà iðskirtinai
paskyrë mums, sveèiams.
Ðis mûsø apsilankymas iðsiskyrë ypatingu
ðeimininkø svetingumu ir vaiðingumu. Èia mus vaiðino
ir kava, ir arbata, o po apklausos pasiûlë likti pietø:
valgëme ðaltus uþkandþius, ðaltibarðèius ir kotletà su
kiauðiniu, o kai paklausëme, ar bûtinas dar ir kiauðinis,
mums atsakë, kad toks ir turi bûti receptas: pensionato
gyventojams privalu valgyti skaniai ir soèiai.

Ketvirta ið deðinës  p. Galina Judkinienë.

Draugiðkai atsisveikinome ir iðvaþiavome, Atminty
liko gyventojø veidai, pokalbiø su jais nuotrupos. Ðiek
tiek buvo sunku ðirdyje. Ið paþiûros visur graþu ir
tvarkinga, taèiau kad ir kaip puoðiama aplinka, jai dar
toli iki jaukiø namø atmosferos. Vieta labiau panaði á
slaugos ligoninæ, o ne á savarankiðko gyvenimo namus.
Leonui buvo gaila seneliø, nes jø nelanko artimieji, kiti
pagyvenæ þmonës atrodë per daug kenèiantys nuo
ðalutinio vaistø poveikio. Klubo pirmininkë dþiaugësi
sutikusi daug savo gydytø ligoniø, su visais kalbëjosi.
Vienas ið jø, D.Survilaitës bendramokslës brolis, senyvo
amþiaus, pensionate gyvena jau daugiau kaip 13 metø.
Man ðiek tiek pagailo jaunos simpatiðkos merginos: vis
galvojau: o gal?.. Gal, jeigu ji bûtø tinkamai gydoma ir
priþiûrima, gavusi artimøjø paramà, gal bûtø iðsivertusi
ir be ðios ástaigos? Liko daug klausimø be atsakymø.
Visiems aiðku, kad pensionatai visø neágaliøjø problemø
neiðspræs, o bendruomenë dar nesubrendusi ir nesiryþta
dalytis papildoma naðta.
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Prûdiðkiø pensionato gyventojø
apklausos rezultatai
Á anketos klausimus atsakë 31 gyventojas (arba
20%) ið 155 èia gyvenanèiø. Tai dël jau minëtø aplinkybiø
maþai, nors ir gyventojø perpus maþiau nei anksèiau
tirtuose pensionatuose. Dar 19 gyventojø iðsakë savo
papildomas pastabas. Èia apsigyveno savo noru
9 (29%), 16 (51%)  globëjø ar artimøjø pageidavimu,
1  teismo sprendimu. Ið visø apklaustøjø daugiau nei
pusë  17 (54,8%) mano, kad turëdami bûstà bûtø galëjæ
gyventi savarankiðkai, savimi pasirûpinti. Apie norà
gyventi namuose dar papildomose anketø pastabose
pasisakë penki gyventojai.
Didþioji dauguma patvirtino, jog atvykus á
pensionatà jiems buvo iðaiðkintos vidaus tvarkos taisyklës
(26, arba 83,8%) ir jie þino, á kà ið pensionato
administracijos kreiptis, jeigu bûtø nepatenkinti
gyvenimo sàlygomis (26, arba 83,8%).
Socialiniø darbuotojø rûpinimusi gyventojø
uþimtumu buvo patenkinti 29 apklaustieji, arba 93,5%.
Taip pat dauguma teigë, kad pensionato darbuotojai
gerbia jø asmenybæ (jø elgesys svarstomas jiems
dalyvaujant  27, darbuotojai pasibeldþia á kambario duris
prieð áeidami  25, kreipiasi Jûs  30, nors ne visi to ir
pageidautø).
Jeigu dël negalios sunku susitvarkyti kambará,
beveik visada tai padeda padaryti pensionato darbuotojai
 teigë 28 apklaustieji, arba 90,3%. Á darbinæ veiklà
átraukiama tik gyventojui norint  nurodë 26 gyventojai
(87%).
Skirtingai nei kituose pensionatuose, gyventojai
beveik nesiskundë maitinimu. Kad patenkinti maistu 
atsakë 25 apklaustieji (arba 80,6%); papildomose
pastabose trys globotiniai nurodë, jog maistas kartojasi,
maþai mësos patiekalø.
Trejetas (9,6%) globotiniø teigë patyræ
aptarnaujanèiojo personalo smurtà (tai panaðu kaip
Jasiuliðkëse  3, Linkuvoje  4). Palyginti nemaþai 
11 (arba 35,4%) skundësi tarpusavio smurtavimu (mûsø
aplankytuose pensionatuose  Linkuvoje ið 54
apklaustøjø 6, arba 11,1%, Jasiuliðkëse ið 76 apklaustøjø
 23, arba 30%).
Poreiká lytiniams santykiams iðsakë tik 5 (16,1%),
bet ir jie neigë, jog bûtø mokomi saugiø lytiniø santykiø.
Moterys neigë priverstinius nëðtumo nutraukimus.
Papildomas pastabose pacientai daugiausiai gyrë
personalà; kaip jau minëta, buvo keletas pastabø dël
maitinimo, dël noro gyventi namuose.
Pacientø teisiø gynimo grupë

