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Pacientø teisiø gynimas
Klubo 13 ir Ko Pacientø teisiø gynimo grupë jau aplankë ðeðis psichoneurologinius pensionatus ið
Lietuvoje esanèio 21pensionato ir iðtyrë juose gyventojø teisiø padëtá. Aplankyti ðie pensionatai: Skemø
(Rokiðkio rajone), Linkuvos (Pakruojo rajone), Jasiuliðkiø (Ukmergës rajone), Prûdiðkiø (Vilniaus rajone),
Aknystos (Anykðèiø rajone) ir Strûnos (Ðvenèioniø rajone).
Skirtingai nuo VðÁ Globali iniciatyva psichiatrijoje atlikto tyrimo, kurio metu tyrëjai vienoje institucijoje
apklausdavo nuo 10 iki 15 gyventojø ir praleisdavo pensionatuose nuo 4 iki 8 valandø, mûsø Pacientø teisiø
gynimo grupë apklausdavo nuo 15,4% iki 23,7% gyventojø, o pensionatuose praleisdavo po visà dienà;
Skemuose, Linkuvoje, Jasiuliðkëse  net po dvi paras. Manome, kad tokiu bûdu susidarëme visapusiðkesnæ
nuomonæ.
Mûsø nuomone, gyvenimo sàlygos visuose aplankytuose pensionatuose yra neblogos ir nuolat gerinamos.
VðÁ Globali iniciatyva psichiatrijoje tyrëjø nuomone, tai tik stiprina stacionarios globos sistemos pozicijas
ir didina jos paslaugomis besinaudojanèiø þmoniø skaièiø (Þmogaus teisiø stebësena uþdarose psichikos
sveikatos prieþiûros ástaigose ir globos institucijose, Vilnius, 2005). Ið tokios iðvados kyla nelogiðka mintis,
kad tyrëjai psichikos sveikatos problemas siûlo spræsti, blogindami gyvenimo sàlygas pensionatuose. Kai
kuriuose pensionatuose (pvz., Aknystos, Jasiuliðkiø) jau artëjama prie grupiniø gyvenimo namø, tik tas dar
neáteisinta juridiðkai (Aknystoje keliose tokiuose namuose gyvenimo sàlygos apskritai yra labai geros 
penkiuose atskiruose namuose gyvena po 16-30 asmenø, o Jasiuliðkëse jau seniai gyventojai apgyvendinami
pagal apsaugoto bûsto principus bei veikia dienos uþimtumo centras, tuo pensionato gyventojø veikla prilygsta
kasdieniam iðvykimui á darbà ir gráþimui namo).
Visuose pensionatuose vykdoma vienokia ar kitokia uþimtumo veikla. Be visuose pensionatuose plaèiai
propaguojamø áprastø uþsiëmimø (tapybos, pieðimo, mezgimo, muzikavimo, sporto), kiekvienas pensionatas
pasiþymi daugiau bûtent jam bûdinga gyventojø kûryba (Skemai  stiklo darbais, Jasiuliðkës  keramika,
Linkuva  vyteliø pynimu ir kilimø riðimu, Aknysta  laminavimo darbais, Strûna  koliaþais ið natûraliø
gamtiniø medþiagø). Mûsø nuomone, kai kuriuose aplankytuose pensionatuose yra ypatingai draugiðki ir
nuoðirdûs santykiai tarp personalo ir gyventojø (Prûdiðkëse, Jasiuliðkëse).
Didþiausia problema, su kuria susiduria pensionato gyventojai  tai smurtavimas tarp paèiø gyventojø.
Psichoneurologiniø pensionatø administracija aiðkina, kad daugiausiai nesutarimø kyla tarp proto negalià
bei psichikos negalià turinèiø gyventojø. Nors pastaruoju metu daug kalbama apie ávairiø asmenø ir negaliø
grupiø integracijà, pensionatø darbuotojø nuomone, proto negalià ir psichikos negalià turintys asmenys
turëtø gyventi atskirai.
Dar viena problema  gyventojø lytinis gyvenimas. Poreiká lytiniams santykiams iðsakë daugelis gyventojø,
taèiau dauguma pensionatø saugaus lytinio gyvenimo mokymø dar neinicijuoja. Gyvenimas poroje  natûralus
gyventojø noras, taèiau pensionatø administracijoms reikëtø ðá klausimà spræsti labai rimtai apsvarsèius ir
atsakingai, atsiþvelgiant á tokios poros galimybæ ateityje registruoti partnerystæ, o tam reikalingas abiejø
partneriø veiksnumas.
Në viename ið mûsø aplankytø pensionatø neveikia socialinës globos namø taryba (gyventojø taryba),
nors to reikalavo LR Socialinës apsaugos ir darbo ministrës patvirtinti dokumentai: Socialiniø paslaugø
katalogas (2000 m. red.) ir Socialinës globos normø apraðas (nuo 2007-02-20).
Mûsø nuomone, visiðkai nepagrástai pensionatams uþdrausta uþsiimti ûkine veikla (sodininkyste,
darþininkyste, gyvuliø auginimu, maisto produktø gamyba savo reikmëms ir kt.), kas anksèiau buvo leidþiama
ir skatinama. Tokia veikla pagerintø paèiø pensionatø aprûpinimà maisto produktais bei geriau patenkintø ið
kaimo kilusiø pensionatø gyventojø poreikius áprastiems jiems darbams.
Ataskaitos apie aplankytus pensionatus nuolat buvo spausdinamos Klubo þiniose. Ðiame numeryje
skaitykite apie apsilankymà Strûnos pensionate.
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