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Pamàstymai apie Klubo veiklà,
prasidëjusià prieð 13 metø
Jau praëjo 13 metø nuo mûsø
pirmojo susitikimo Klube, kuris buvo
organizuotas jaukioje ligoninës
administracinio pastato kavinëje. Kaip
pamenu, pirmas susitikimas buvo
labai jaukus ir ðiltas, nes mes
pasijutome, kad irgi galime bûti laikomi normaliais
þmonëmis, bendraujanèiais savojoje organizacijoje, kuriai
parinkome pavadinimà Klubas 13 ir Ko, atitikusá
ligoninës skyriaus, kuriame gydëmës, 13-tà numerá ir
Ko, reiðkiantá sveikøjø komandà ið Naujosios Vilnios
psichiatrijos ligoninës13-tojo vyrø skyriaus.
Pirmojo susitikimo metu kalbëjome apie savo ligos
bëdas, stigmatizavimo maþinimà ir norà bûti
pripaþintiems lygiais nariais visuomenëje. Daugiausiai,
kaip buvo ir vëliau, kalbëjo daktarë D. Survilaitë, kurià
iðrinkome Klubo pirmininke. Tada dar nebuvo nei
laikraðèio, nei savos kûrybos eilëraðèiø skaitymø, nei
muzikavimo, nei sveèiø ið kitø organizacijø, kas vëliau
tapo áprastu reiðkiniu. Lyginant Klubo veiklos pradþià
su dabartine veikla, kuri iðsiplëtojusi tiek intensyviai ir
ávairiai (konferencijos, seminarai, mokymai mûsø ðalyje
ir uþsienyje), kad að, kaip ir kai kurie kiti Klubo nariai,
manau, jau nebesusigaudome, kur Klubo veiklos ribos.
Gal tai ir gerai, nes Klubo nariai iðtraukiami ið nuobodaus
namø lovos reþimo, labiau uþimami visuomenine
veikla, sudaromos palankesnës sàlygos jø poreikiø ir
savæs realizavimui.
Norëtøsi, kad Klubas ir toliau gyvuotø, kad padëtø
pacientams integruotis á sveikàjà visuomenæ naujos,
taikomos aukðtai iðvystytose ðalyse psichikos sveikatos
gerinimo koncepcijos (pacientø gydymas organizuojamas
daugiausiai bendruomenës, kurioje jie gyvena, o ne
gulëjimo ligoninëje pagrindais) ágyvendinimo Lietuvoje
sàlygomis.
Valentinas

Laiðkas Klubui

Jau kelinti metai seku Klubo 13 ir Ko veiklà,
perskaitau kiekvienà þurnalo numerá. Stebino Klubo
veiklos ávairovë: parodos, kelionës, ekskursijos,
dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, pacientø teisiø
gynimas ir t.t. Jau nuotraukose paþinojau aktyviausius
Klubo narius, jø pirmininkæ gyd. D.Survilaitæ. Taèiau
vienoks supratimas ir þinojimas skaitant spaudà, ir visai
kitoks  gyvai susitikus su ðios veiklos dalyviais.
Dukra priðnekino kartu su ja nueiti á Klubo
susirinkimà. Ëjau abejodama, kad að ten visai

nereikalinga, svetima bûsiu. Paþintis su Klubo nariais
maloniai nustebino ir sujaudino. Jie sutiko mane labai
paprastai ir nuoðirdþiai: kartu ðvenèiau vienos Klubo
narës gimtadiená, klausiausi muziko bei chorvedþio
linksmø melodijø, kartu dainavau, ir buvo gera. Atðilo
ir atsigavo suþvarbusi, o gal gyvenimo iðbandymø
nualinta mano ðirdis.
Daþnai galvodavau: kam to reikia, kas pasikeis, jei
gydytoja stengsis gelbëti pulkelá ligoniø, dël jø aukos
save ir savo laikà. Yra poliklinika, receptø iðraðinëtojai
(nedrástu vadinti jø gydytojais). Yra visuomenës
atstumtøjø, neágaliøjø sluoksnis. Yra taip, kaip yra, ir
nieko èia nepakeisi.
Po ðio trumpo pasibuvimo supratau, kad ðie þmonës
yra ypatingi: be pykèio, pavydo, klastos, apgaulës,
turtëjimo manijos. Visuomenës mësmalë juos lengvai
sutraiðkytø, o èia jie saugûs, neslepiantys savo negalios.
Jie nekreipia dëmesio á tai, kaip tu ðiandien atrodai, kaip
apsirengæs. Èia tavæs niekas neákainoja rûbø ar blizguèiø
verte, bet þvelgia giliau, atlapa ðirdimi. Jie dþiaugiasi,
kad vienam ið jø pagerëjo sveikata, kitas gali dirbti. Jie
þino, kam ið jø bëda iðtiko, kam pagalbos reikia. Jei negali
padëti materialiai, tai nors moraliai palaiko vienas kità.
Kaþin, ar didieji poetai priimtø á savo bûrá jaunà kaunietá,
kurio posmai, skirti jubiliatei Danguolei, persunkti
skausmu, meile ir viltimi iðgyventi. Taèiau èia niekas
neskirsto á aukðtesná ar þemesná, o priimà toká, koks esi.
Tik ðiandien dar labiau ávertinau gyd. D.Survilaitës
aukà ðiems þmonëms. Ji galëjo praeiti pro ðiuos puikius,
bet nematomus þmones. Galëjo uþimti aukðtus postus,
dirbti moksliná darbà, bet liko su tais, kuriems yra
reikalingiausia, su pacientais  jø pusëje. Niekas nemato
ir neþino, kiek laiko ji skiria ðiems þmonëms. Gydytoja
vizituoja savo ligonius ne tik palatose, bet ir namuose,
net po kelis kartus per dienà skambina, klausia, kaip jie
jauèiasi, pataria, rûpinasi, organizuoja. Tu aplankyk
kojos traumà patyrusià Zinà, paskambink Nijolei, raðyk,
paredaguok straipsnius, nueik á konferencijà, ruoðkis á
kelionæ anketuoti pensionato gyventojø ir t.t., ir t.t. Ðis
daktarës darbas neregistruojamas jokiose
ambulatorinëse kortelëse, neraðomas ataskaitose,
neávertintas medaliais ar premijomis. Ðio darbo nemato
Didþiosios Galvos. Jiems patarèiau ið lëto, kad
nesugriûtø nuo per didelio uþsisëdëjimo, pasikelti nuo
aukðtø sostø ir ateiti á Klubo susirinkimus, pabûti vieno
ið ligoniø artimuoju ir praregëti, supratus tokiø
sambûriø naudà ir reikalingumà.
Esu tokia pat bejëgë kaip ir jûsø Klubo nariai,
negaliu padëti, paremti finansiðkai, negaliu jûsø
apsaugoti ir apginti. Tegaliu pasakyti Aèiû. Aèiû ne
tik uþ mano dukrà, bet uþ visà jûsø sukurtà Klubo
bendruomenæ. Aèiû uþ docentus, poetus, gerus ðeimos
tëvus, verslininkus, medþio apdorotojus. Aèiû uþ visus,
kurie gali glaustis ðalia jûsø. Aèiû, kad jûs jau 13 metø
nepavargote, o darbas jums teikia ne tik rûpestá, o ir
dþiaugsmà.
Kai bûna sunku, kas nors priðiukðlina ðirdá ir nëra
kam iðsikalbëti, gailiuosi, kad nesu jûsø Klubo lankytoja.
Su pagarba ir nuoðirdþiausiais linkëjimais,
pacientës mama

