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Donorystė – 
gyvybės kelias

(nukelta į 5 psl.)

Nėra 
vertingesnės 
dovanos už 

gyvybę

Minint Europos organų 
donorystės dieną aso-
ciacija „Gyvastis“, vie-
nijanti sergančius inks-
tų ligomis, laukiančius 
transplantacijos ir ją jau 
patyrusius žmones, jų 
artimuosius ir visus do-
norystės idėją palai-
kančiuosius, organiza-
vo renginius keturiuose 
Lietuvos miestuose. Vie-
nas tokių vyko Vilniaus 
miesto savivaldybėje.

LND konferencijoje – dalykiškas 
laukiančių darbų įvardijimas

Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) VII ataskaitinė rinki-
minė konferencija į Vilnių sukvietė visų asocijuotųjų na-
rių delegatus, buvusius LND pirmininkus, svečius. Susirin-
kusieji buvo raginami ne tik prisiminti 4-erių metų veiklą, 
ją įvertinti, padaryti išvadas, bet ir aptarti ateities planus, 
numatyti tolesnius darbus. Konferencijos delegatams savo 
nuomonę teko išsakyti ir dėl LND valdymo – išrinkti 4-erius 
metus jiems vadovausiantį LND pirmininką bei valdybą.

(nukelta į 3 psl.)
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Įkvepiantis Valakupių reabilitacijos 
centro sėkmės pavyzdys

Pirmasis šalyje komplek-
sinės reabilitacijos paslau-
gas neįgaliesiems teikti 
pradėjęs Valakupių reabi-
litacijos centras (VRC) pa-
minėjo 10-ąsias savo veik-
los metines. Per šį laiką 
nueitas nelengvas iššū-
kių, ieškojimų ir atradi-
mų kelias. Šiandien VRC – 
subrendusi, didelę patirtį 
sukaupusi, ne tik Lietuvo-
je, bet ir užsienyje žinoma 
įstaiga, teikianti profe-
sinės, medicininės ir so-
cialinės reabilitacijos pas-
laugas skirtingų negalių 
suaugusiems asmenims. 

Pirmasis kompleksinės 
reabilitacijos paslaugas 

teikiantis centras
Į šventinį renginį susirinku-

siems svečiams VRC įkūrimo is-
toriją pristačiusi jo direktorė Edi-
ta Šatienė priminė, kad iki 2000-

Vienas donoras – 
7 gyvybės

Donorystė – viena temų, ku-
rias pokalbiui pasirenkame re-
čiau ir dažniausiai neatsitikti-
nai. Tam mus paskatina per te-
leviziją rodomi reportažai, gir-
dėti pasakojimai, rečiau – pažįs-
tamų, artimųjų istorijos. Šis aso-
ciacijos „Gyvastis“ renginys (jį 
padėjo organizuoti Vilniaus sa-
vivaldybės Sveikatos komiteto 
pirmininkė Vitalija Kliukienė) ir 
panašūs – tarsi bandymas paro-
dyti, kaip svarbu laiku pasikal-
bėti, apsispręsti ir suprasti, jog 
organų donorystė – ne kažkur 
toli toli vykstantis reiškinys, bet 

čia pat esantis ir galintis palies-
ti bet kurį iš mūsų. Juose kvie-
čiami dalyvauti ne tik asmeniš-
kai su donorystės svarba susi-
dūrę, bet ir jauni žmonės, Kata-
likų bažnyčios atstovai. Šįkart 
renginyje dalyvavo ir palankų 
Bažnyčios požiūrį į donorystę 
išsakė Vilniaus universiteto li-
goninės Santariškių klinikų Die-
vo gailestingumo koplyčios ka-
pelionas Rimgaudas Šiūlys, su-
žinoti apie donorystę susirinko 
daug sostinės Simono Daukan-
to gimnazijos mokinių.

Lietuvoje transplantacijos jau sulaukė apie 700 žmonių. Olios Maciulevičiūtės nuotr.

rinkus ir Lietuvai, 2000 m. kovo 
1 d. Lietuvos invalidų reikalų ta-
ryba prie Vyriausybės (dabar 

ųjų Lietuvoje neįgaliųjų nedar-
bas buvo gerokai didesnis nei ki-
tose šalyse, kuriose buvo išvys-
tyta kompleksinė neįgaliųjų re-
abilitacijos sistema. Šį kelią pasi-

LND – konstruktyviai 
dirbanti organizacija
Socialinės apsaugos ir dar-

bo ministro Donato Jankaus-
ko vardu konferencijos daly-
vius pasveikinusi jo patarėja Ra-
munė Jurkuvienė Lietuvos ne-
įgaliųjų draugiją vadino viena 

(nukelta į 2 psl.)

Seimo narys Algirdas Sysas, dalyvavęs atidarant Valakupių reabilitacijos 
centrą, džiaugėsi galėdamas jo direktorę Editą Šatienę pasveikinti ir centro 
10-mečio proga.  Egidijaus Skipario nuotr.



Apie tai, 
kas 

jaudina

Daug amžių duona buvo ypač svarbus, dažnai pa-
grindinis lietuvio mitybos produktas. Dabar per die-
ną suvalgome apie 300 g duonos, patenkindami dau-
gumą organizmo energijos poreikių.

Neraugintos tešlos paplotėlius imta gaminti anks-
tyvajame akmens amžiuje, kai buvo išrastos girnos. 
Šveicarijoje aptikta duonos, keptos prieš 4 tūkst. metų, 
Egipte – prieš 3,5 tūkst. metų. Kinijoje ir Japonijoje duo-
na kepama iš ryžių, Indijoje – iš sorų, Škotijoje – iš avi-
žinių ir miežinių miltų. JAV ir Europoje vyrauja kvie-
čiai bei rugiai.

Lietuvoje duona valgoma nuo pirmųjų amžių po 
Kristaus. Baudžiavos laikais valstiečiai vadinamąją bė-
ralinę duoną kepdavo iš nevėtytų grūdų su pelais. Iš 
grynų rugių – tik šventėms. XIX a. antroje pusėje ir per 
Pirmąjį pasaulinį karą į tešlą primaišydavo kitų javų ar 
kitų augalų miltų. Karo ir pokario metais miestų gy-
ventojams duona buvo normuojama ir parduodama 
tik pagal maisto korteles. Daugeliui šeimų jos iki so-
ties niekaip neužtekdavo.

Metų metais ištiestos rankos į duoną skatino žmo-
nes ją gerbti. Todėl nenuostabu, kad su jos vardu su-
sijusios žemdirbystės, šeimos apeigos, vystėsi žodinė 
liaudies kūryba ir tautos papročiai. Pavyzdžiui, Vidu-
klėje (Raseinių r.) jaunamartė, ateidama į vyro namus, 
atsiveždavo duonkubilį ir ližę, Aukštaitijoje rugių kirti-
mo dieną prie pirmo ir paskutinio surišto pėdo mote-
rys dėdavo duonos gabalėlį ir druskos – meilės ir skal-
sos ženklą. Beje, ir lietuvių, ir slavų tautose gajus pa-
protys garbingus svečius sutikti su duona ir druska.

Deja, pastaraisiais metais (gal ir dešimtmečiais) din-
go meilingumas mūsų stalo karalienei. Buvo tarybme-
tis, kai pigią duoną miestų pakraščių gyventojai šluo-
davo iš parduotuvių lentynų ir nešdavo maišais gal-
vijams šerti, paukščiams lesinti. Tokio likimo švento-
ji duonelė per amžius nebuvo patyrusi. Valdžiai teko 
įvesti pardavimo normas. Dabar, žinoma, tokia gėda 
neįmanoma – kepalai kepalėliai brangūs, o ir gyvulių 
priemiestyje beveik niekas nebelaiko.

Šiemet mūsų krašte gausiai užderėjo javai. Tačiau 
ūkininkai verkšlena: supirkėjai moka grašius. Stam-
besni grūdų augintojai patraukė į didįjį eksportą – ge-
ležinkelyje Klaipėdos uosto link nusidriekė virtinės 
specialių vagonų, kurie po kelias paras laukė atplau-
kiant laivų iškrovai. O valgytojai vėl gavo nosį. Kaip 
ir tie, kuriems beliko pigiai atiduoti sūriu prakaitu už-
augintą duoną. Keisčiausia, kad jau pradėta gąsdinti – 
girdi, kepiniai brangs, nes... stigs grūdų. Bet niekas ne-
pasako, kurgi dingsta tos milžiniškos sumos, skirian-
čios mažą derliaus supirkimo ir didelę produkto par-
davimo kainą. Širdį gelia, kai kasdienis valgis tampa 
naudos siekimu.

Sielvartas ir pyktis apima matant, kaip tūlas žmogė-
nas, užuot pakėlęs netyčia ant grindų nupuolusią riekę 
ir ją pabučiavęs, kaip darydavo mūsų protėviai, įmeta 
į atliekų kibirą. Beveik kasdien pro langą matau bena-
mį, kuris, rausdamasis šiukšlių maišuose, visada ran-
da žiauberę, abišalę ar net puskepalį duonos, trupina 
ją ir lesina jį apspitusias varnas ir balandžius. Kiek gi 
tų puskepalių atsiduria kituose tūkstančiuose miestų 
ir miestelių konteinerių? Iš kur imasi švaistūnai, dva-
sios bėdžiai, galintys be skrupulų ne vienos žmonių 
kartos palaimintą produktą išmesti į sąvartyną? Ar jie 
negirdėję apie badą, alkaną tremtį?

Tikinčiųjų maldoje Viešpaties prašoma „kasdieni-
nės mūsų duonos duok mums šiandien...“ Karo me-
tais per Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) bloka-
dą iš bado mirė beveik milijonas gyventojų, sudžiūvu-
sios bėralinės duonos riekė – vienas labiausiai jaudi-
nančių eksponatų Blokados muziejuje. 2005 m. Lietu-
vos paštas išleido 1,7 Lt vertės pašto ženklą, skirtą juo-
dai Lietuvos duonai.

Kas gali dar paliudyti pagrindinio valgio naudai? 
Ar sugebame suprasti jo stygių, atsispirti nepagar-
bos jausmui?

Duona

Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo minis-
terijos) įsteigė Valakupių 
reabilitacijos centrą, ku-
riam buvo patikėta teikti ir 
nuolat tobulinti komplek-
sinės reabilitacijos pas-
laugas neįgaliesiems, sie-
kiant jų savarankiškumo, 
integracijos į visuomenę ir 
darbo rinką. Pirmuosius 
savo klientus centras pa-
sitiko po poros metų – per 
šį laikotarpį buvo sukurta 
reikiama infrastruktūra ir 
materialinė techninė bazė, 
suburti aukštos kvalifi-
kacijos specialistai, įdieg-
ti standartizuoti profesi-
nės reabilitacijos paslau-
gų teikimo metodai, tai-
komi Šveicarijoje, Vokie-
tijoje, JAV ir kitose šalyse. 

Įkurtame VRC dirb-
ti pradėjo 55 darbuotojai. 
Iki šiol tebedirba daugiau 
kaip pusė jų. Įstaigos 10-
metį sutikęs kolektyvas 
išaugo iki 130 darbuoto-
jų. E.Šatienė pabrėžė, kad 
neįgaliuosius darbo rin-
kai rengiantis centras rodo 

jų pasiūla. Pradėjęs nuo 7 
programų, dabar profesi-
nę kvalifikaciją VRC neį-
galiesiems siūlo įgyti pa-
gal vieną iš 22 savo pa-
rengtų modulinių profe-
sinio mokymo programų, 
adaptuotų skirtingą nega-
lią turintiems asmenims. 

Naujos veiklos – 
išsiplėtusios 
galimybės 

Kompleksinės reabili-
tacijos paslaugas įsiparei-
gojęs teikti VRC neseniai 
savo veiklą papildė ir die-
nos socialinės globos pas-
laugomis. Čia jos teikia-
mos cerebriniu paralyžiu-
mi sergantiems neįgalie-
siems, kuriems nustatytas 
tokios paslaugos poreikis. 
Į centrą atvežami ir namo 
parvežami klientai, be kitų 
jiems teikiamų dienos so-
cialinės globos paslaugų, 
gali dalyvauti ir kinezite-
rapijos bei ergoterapijos 
užsiėmimuose.

Praėjusiais metais di-
delių judėjimo sutrikimų 
turintys neįgalieji sulau-
kė dar vieno patrauklaus 
pasiūlymo – VRC juos pa-
kvietė mokytis vairuo-
ti automobilį. Nuo 2003 
metų VRC vykdo judėji-
mo negalią turinčiųjų vai-
ravimo įgūdžių vertinimo 
ir lavinimo programą, ku-
rios metu įvertinamas ir at-
kuriamas sunkios negalios 
žmonių funkcinis pajėgu-
mas, būtinas norint sau-
giai vairuoti automobilį. 

VRC jau parengė 3 vai-
ruotojų grupes. Sėkmingai 
šią programą baigusiems 
neįgaliesiems centro spe-
cialistai išduoda ir reko-
mendacijas, kaip konkre-
čiam žmogui reikia indivi-
dualiai pritaikyti automo-
bilį (nurodo kodą). 

VRC patirtis – 
kitų profesinės 

reabilitacijos įstaigų 
veiklos pagrindas
Į Valakupių reabilitaci-

jos centro jubiliejinį rengi-
nį atvykę profesine reabi-
litacija užsiimančių centrų 
bei įstaigų atstovai džiau-
gėsi ne tik VRC pasieki-
mais, bet ir jo teikiama pa-

galba. E.Šatienė prisiminė, 
kad 2005-aisiais, kai pro-
fesinės reabilitacijos pa-
slaugos turėjo būti pradė-
tos teikti visoje Lietuvoje, 
VRC buvo vienintelis, ku-
ris kartu su partneriais iš 
Vilniaus Žirmūnų darbo 
rinkos mokymo ir Kau-
no suaugusiųjų švietimo 
centrų pateikė paraišką 
Lietuvos darbo biržai. Vė-
lesniais metais šios srities 
paslaugų teikėjų ėmė atsi-
rasti daugiau, savo skyrių 
Kaune atidarė ir pats VRC. 

Nuosekliai besigilinan-
čiam į užsienio šalyse su-
kurtus ir įdiegtus profe-
sinės reabilitacijos mode-
lius, į partnerių centrus 
siunčiančiam savo dar-
buotojus kelti kvalifikaci-
jos (šiuo metu VRC turi 
partnerių 20 Europos ša-
lių), atliekančiam daugy-
bę tyrimų, kuriančiam ir 
išbandančiam vis naujus 
projektus 2010 metais Va-
lakupių reabilitacijos cen-
trui suteiktas profesinės 
reabilitacijos metodinio 
centro statusas. Per 200 
specialistų iš įvairių šalies 
centrų bei įstaigų jame jau 
pakėlė savo kvalifikaciją. 
VRC per šį laikotarpį pro-
fesinės reabilitacijos srity-
je dirbantiems specialis-
tams išleido ir 3 metodi-
nius leidinius.

Teikiamų paslaugų ko-
kybės siekiančio VRC vei-
kla įvertinta ir tarptau-
tiniais sertifikatais: 2007 
metais jam suteiktas, o 
2010-aisiais dar kartą pa-
tvirtintas kokybės vady-
bos LST ES ISO 9001:2008 
sertifikatas, 2008 metais 
nepriklausomiems eks-
pertams įvertinus VRC 
veiklą, jam buvo suteiktas 
EQUASS Excellence koky-
bės ženklas. 2011-aisiais 
šis kokybės įvertinimas 
buvo suteiktas antrą kar-
tą iš eilės. 

2010 metais tarptauti-
nės organizacija Europos 
reabilitacijos platforma, 
kurios narys yra VRC, su-
teikė jam EQUASS koky-
bės sistemos vietinio li-
cencijų centro statusą, ku-
ris suteikia VRC teisę, ben-
dardarbiaujant su EPR, 
koordinuoti EQUASS ko-
kybės sistemos diegimą 
Lietuvoje.

Per 10 veiklos metų 
VRC pasiekė išties įspū-
dingų rezultatų. Komplek-
sinės reabilitacijos paslau-
gos čia suteiktos daugiau 
nei 6 tūkst. klientų. O pats 
geriausias VRC veiklos ko-
kybės įvertinimas – tai kli-
entų ir socialinių partne-
rių pasitenkinimas, ku-
ris, pasak centro direkto-
rės E.Šatienės, yra dides-
nis nei 96 proc. 

Aldona DELTUVAITĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Įkvepiantis Valakupių reabilitacijos 
centro sėkmės pavyzdys

bino 10 proc. jas baigusių 
judėjimo negalią turin-
čių neįgaliųjų. Kiekvie-
nais metais šis skaičius 
vis didėjo – dabar, pa-
sak E.Šatienės, įdarbina-
ma apie 70 proc. VRC kli-
entų. Nuosekliai dirbant 
centrui pavyko užmegzti 
ryšius su daugiau kaip 50 
darbdavių, kurie, įsitikinę 
neįgaliųjų gebėjimu atsa-
kingai ir kvalifikuotai at-
likti jiems patikėtas parei-
gas, įdarbina vis daugiau 
VRC klientų. 

Jubiliejiniame renginy-

(atkelta  iš 1 psl.)

Partneriai, kolegos, neįgaliųjų organizacijų atstovai, svečiai  
rikiavosi į ilgą sveikintojų eilę. 

Valakupių reabilitacijos centro jubiliejus čia dirbantiems žmo-
nėms – didelė šventė.

pavyzdį visiems kitiems 
darbdaviams – ne ma-
žiau kaip 20 proc. jo dar-
buotojų – neįgalieji. Jubi-
liejiniame renginyje įteik-
dama padėkas centro dar-
buotojams, kiekvienam iš 
jų direktorė rado už ką 
asmeniškai padėkoti, pa-
skatinti. 

Profesinės 
reabilitacijos  

nauda – įdarbinti 
neįgalieji

Valakupių reabilitaci-
jos centras tapo pirmąja įs-
taiga, kurioje šalia medici-
ninės bei socialinės reabi-
litacijos paslaugų pradėta 
teikti ir profesinė reabi-
litacija, apimanti visą jos 
ciklą – nuo asmens pro-
fesinių gebėjimų įvertini-
mo iki sunkią fizinę nega-
lią turinčių žmonių įdarbi-
nimo. Pirmiesiems klien- 
tams pasiūlęs 7 profesi-
nio mokymo programas, 
jau 2002-aisiais VRC įdar-

je dalyvavęs neįgaliųjų so-
cialinės įmonės „Ūlos ju-
velyrų studija“ direktorius 
Paulius Zabielskas pri-
siminė, kaip 2005-aisiais 
VRC kartu su UAB „Vil-
nelė“ įkūrė „Ūlos juvelyrų 
studiją“. Jau kelerius me-
tus neįgalieji mokėsi juve-
lyro profesijos, norėjosi įsi-
tikinti, kad tokia specialy-
bė reikalinga, o VRC klien-
tai tinkamai jai rengiami. 
16 sunkią judėjimo nega-
lią turinčių žmonių, tarp 
jų – keletas sėdinčių rate-
liuose, buvo įdarbinti juve-
lyrų įmonėje. P.Zabielskas 
pasidžiaugė, kad lūkesčiai 
pasitvirtino – VRC klien-
tai puikiai atlieka jiems 
pavestus darbus, tobu-
lėja. Kolektyvas vis atsi-
naujina, bet visada išlaiko 
apie porą dešimčių neįga-
lių darbuotojų.

Neįgaliesiems sėkmin-
gai įsidarbinti padeda ir 
per 10 metų gerokai išsi-
plėtusi siūlomų profesi-
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KONKURSUI
Kaip negalia 

pakeitė mano 
gyvenimą

Kai likimo gūsiai nubloškia 
į aklavietę, kiekvienas ieškome 
savų kelių ir būdų, kaip iš jos iš-
sikapstyti. Juk esame tokie skir-
tingi, ypatingi.

Išsėtinė sklerozė – klastinga 
liga, neapleidžianti jos paliesto 
žmogaus visą gyvenimą. Pati 
sergu ja jau 26 metus. Pažįstu 
nemažai žmonių, sugebėjusių 
susigyventi su šia liga. Iš jų se-
miuosi stiprybės, optimizmo.

Jau keliolika metų kamuo-
jamas šios ligos mano pažįsta-
mas Vidmantas sugebėjo išlikti 
nepalaužiamas optimistas, mo-
kantis rasti progų pasidžiaugti 
mūsų pilkoje kasdienybėje. Kai 
jaučiasi kiek sustiprėjęs, sun-
kiai paklūstančiomis rankomis 
jis piešia ir tiki dar daug nupie-
šiąs. O kur dar šeimos rūpes-
čiai? Žmonai jis pataria, kaip 
lengviau susitvarkyti buityje, 
džiaugiasi trimetės vaikaitės 
„pagalba“ ir išdaigomis. Vasa-
rą, kai atsiranda kas padeda 
įveikti laiptus, Vidmantas sėda 
į skuterį – aplanko tėvus, drau-
gus. Svarbiausia, kad jis niekad 
nedejuoja ir negaili savęs.

Kitas sektinas mokėjimo gy-
venti pavyzdys man buvo švie-
saus atminimo ukmergiškė Van-
da Rudavičiūtė, stebinusi savo 
darbštumu, žinių siekimu, pa-
galba silpnesniems už save. Per 
35-erius metus, kuriuos nugy-
veno judėdama neįgaliojo veži-
mėliu, ji baigė universitetą, iš-
vertė ne vieną knygą iš čekų, 
lenkų, anglų kalbų. Traukė ji 
žmones savo subtiliu mokėji-
mu bendrauti.

Ilgainiui gyvendama su ne-
galia supratau, kad mums, neį-
galiesiems, labai svarbu išmok-
ti džiaugtis. Net ir smulkmeno-
mis, kurios kitų, sveikųjų, aki-
mis atrodo nereikšmingos. Pa-
menu, kaip labai džiaugiausi, 
kai prieš keliolika metų pavyko 
savarankiškai įveikti atstumą iki 
autobuso, kuriuo važiuodavau 
į darbą. Dabar džiaugiuosi, kad 
pargriuvus niekas nelūžo, kad 
galiu skaityti, labai stengdama-
si vėl išmokau rašyti.

Į mano gyvenimą pasibel-
dus negaliai išmokau geriau pa-
žinti žmones, jų žvilgsnyje per-
skaityti tai, kas nepasakoma žo-
džiais, akių gelmėje pamatyti 
sielą. Atradau labai daug gerų 
žmonių. Išmokau ne tik išklau-
syti žmogų, bet ir išgirsti jį. Ben-
dravimo džiaugsmas nuspalvi-
na mano kasdienybę šviesiomis 
spalvomis.

Likimo smūgiai užgrūdino, 
išmokė kantrybės, gebėjimo at-
rasti savyje slypinčių jėgų ir ga-
lių. Kad ir kaip skaudžiai liki-
mas mus daužytų, turėtume 
mokėti viltingai žvelgti į rytojų.

Janina OŽALINSKAITĖ

Žmonės 
įkvėpė 

džiaugtis 
gyvenimu

aktyviausių, drąsiausių ir inicia-
tyviausių žmonių organizacijų. 
Pasak R.Jurkuvienės, LND daž-
nai tampa pavyzdžiu, kaip rei-
kia dirbti nevyriausybinėms or-
ganizacijoms, neformaliems judė-
jimams. Susitelkę, iškilusias pro-
blemas kartu sugebantys spręsti 
žmonės – puikus pavyzdys, kad 
galios, o ne negalios akcentavi-
mas duoda kur kas geresnių re-
zultatų. 

Pasak Neįgaliųjų reikalų de-
partamento (NRD) direktorės 
Genovaitės Paliušienės, NRD ir 
LND bendradarbiavimas – tai 
valstybės bendravimo su nevy-
riausybiniu sektoriumi pavyz-
dys. NRD direktorė neslėpė, kad 
šiame bendravime būta nemažai 
karštų debatų, skirtingų nuomo-
nių, bet visada stengtasi vieni ki-
tus išgirsti, susitarti. G.Paliušienė 
pripažino, kad LND teikti pasiū-
lymai buvo konstruktyvūs, karš-
tai ginama išsakyta nuomonė – ir 
tai labai gerai. 

AB „Puntukas“ generalinis 
direktorius Vytautas Zimnickas 
pabrėžė, kad techninės pagalbos 
priemonių gamyba užsiimanti 
įmonė 20 metų stengėsi būti neį-
galiųjų partnerė ir toliau laikysis 
šios krypties. Buvę LND pirmi-
ninkai Algimantas Grabauskas ir 
Zita Valaitytė linkėjo organizaci-
jai sėkmės, ragino būti kartu, nes 
taip visiems ir geriau, ir lengviau. 

Veikla įvertinta, pasidalyta 
rūpesčiais

LND pirmininkas Zigman-
tas Jančauskis konferencijos da-
lyviams pristatė apibendrintą 
4-erių metų ataskaitą. Per šį laiko-
tarpį po LND „skėčiu“ ne tik išli-
ko visos miestų bei rajonų neįga-
liųjų organizacijos, bet ir įsikūrė 
dar viena – Vilniaus rajono neįga-
liųjų draugija. Tiesa, bendras ne-
įgaliųjų skaičius sumažėjo. Atas-
kaitiniame pranešime išvardytos 
LND vykdytos veiklos, joms skir-
tas finansavimas, prisiminti šiuo 
laikotarpiu vykę pokyčiai. 

Gerai LND veiklą įvertinę 
konferencijos delegatai vis dėl-
to daugiausia dėmesio skyrė šių 
dienų bei ateities rūpesčiams. 
Naudodamiesi proga, kad kon-
ferencijoje dalyvauja NRD di-
rektorė G.Paliušienė, jai ir skyrė 
daugiausia savo klausimų. Neį-
galiųjų draugijų atstovai domė-
josi, kaip teisingai suskaičiuoti 
paslaugas ir jų gavėjus, klausė, 
ar negalima pakoreguoti sociali-
nių paslaugų neįgaliesiems teiki-
mo aprašų ir numatyti, kad nuo-
latines paslaugas gaunantiems 
neįgaliesiems draugijoje pakak-
tų apsilankyti ne 2–3, o kartą per 
savaitę. Draugijų pirmininkams 
aktualios ir lengvesnės negalios 
žmonių įtraukimo į organizacijos 
veiklą bei paslaugų jiems teiki-
mo, ir savivaldybių savosios da-
lies finansavimo (tiek jo dydžio, 
tiek ne laiku pervedamų pinigų) 
problemos. 

G.Paliušienės nuomone, skė-
tinės organizacijos turėtų akty-
viau dirbti su savivaldybėmis, 
raginti jas daugiau lėšų skirti ne-

įgaliųjų teikiamiems projektams 
vykdyti. Savivaldybėms perda-
vus socialinės reabilitacijos pro-
jektų finansavimą, daugelis jų iš 
savo biudžeto ir skiria tik tuos 
privalomuosius 10 proc. Taip su-
mažėjo bendras neįgaliųjų NVO 
gaunamas finansavimas. NRD 
direktorė mano, kad skėtinių or-
ganizacijų branduolys – tai žmo-
nės, kurie galėtų pabandyti keisti 
besusidarančią nepalankią situa-
ciją, padėti vietinėms organizaci-
joms gauti didesnį finansavimą. 

Atnaujinti valdymo 
organai

Į LND pirmininko pareigas 
pasiūlyti du kandidatai: Zigman-
tas Jančauskis ir Raimondas Te-
nenis. Pastarasis, padėkojęs už 
jam parodytą pasitikėjimą, savo 
kandidatūrą atsiėmė. Pasak jo, 
po 4-erių metų grįžus vadovauti 
Druskininkų neįgaliesiems, rei-
kia laiko vėl įsitraukti į veiklą, įsi-
gilinti į įvykusius pokyčius. 

Kiekvienos konferencijos 
metu atnaujinama ir LND val-
dyba, kurią sudaro konferencijo-
je renkami 10-ies apskričių atsto-
vai (po vieną iš kiekvienos apskri-
ties) ir LND pirmininkas. 

Konferencijos delegatai išsa-
kė pasitikėjimą penkiems praė-
jusios kadencijos LND valdybos 
nariams ir nubalsavo už tolesnį 
jų darbą. Alytaus apskrityje vei-
kiančioms neįgaliųjų draugijoms 
ir toliau atstovaus Alytaus mies-
to neįgaliųjų draugijos pirminin-
kė Jūratė Kamičaitienė, Šiaulių 
apskričiai – Pakruojo rajono neį-
galiųjų draugijos pirmininkė Ja-
nina Jurgaitienė, Utenos apskri-
čiai – Ignalinos rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Regina 
Slabadienė, Vilniaus apskričiai – 
Širvintų rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Melanija Jachi-
mavičienė ir Kauno apskričiai – 
Kauno miesto neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkas Ignas Mačiukas. 

Dar penkiems LND valdybos 

Laukia nauji darbai
Konferencija – puiki proga 

visiems drauge pasikalbėti apie 
tolesnės veiklos prioritetus, iš-
gryninti bei aptarti aktualiausias 
ateities problemas, pasitarti, ko-
kios pagalbos draugijos galėtų ti-
kėtis iš jas vienijančios LND. 

Alytaus miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkės J.Kami- 
čaitienės nuomone, LND savo 
asocijuotosioms narėms galėtų 
pasitarnauti rengdama naujai iš-
rinktų pirmininkų, buhalterių 
mokymus. Jeigu tai sunku pada-
ryti visos šalies mastu, mokymai 
galėtų vykti apskrityse ar į mo-
kymus pakviečiant kelių apskri-
čių atstovus. 

LND pagalbos reikia ir stipri-
nant savivaldybių ir neįgaliųjų 
draugijų bendradarbiavimą. Šir-
vintų rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkė M.Jachimavičienė pa-
sakojo, kad porą kartų rajone ap-
silankius LND komandai, savi-
valdybės požiūris pasikeitė – ji 
ėmė labiau vertinti draugijos vei-
klą, jos naudą ir pan. 

Kauno miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas I.Mačiu- 
kas siūlė dar kartą apsvarstyti so-
cialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems projektų priorite-
tus, juos išplėsti. Daug rūpesčių 
kyla dėl asmeninio asistento pa- 
reigų – jas paprastai teikiantis or-
ganizacijos vadovas negali visą 
laiką būti draugijoje ir dėl to su-
laukia nemažai priekaištų. Jis 
domėjosi, ar informavimo, kon-
sultavimo bei atstovavimo pas-
laugas nebūtų galima finansuoti 
iš savivaldybių lėšų. I.Mačiuko 
nuomone, dar kartą būtina grįž-
ti ir prie neįgaliųjų automobilių 
statymo tvarkos svarstymo, nes 
šiuo metu galiojanti labai suprie-
šina neįgaluosius. 

Šakių rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininko S.Rakausko 
nuomone, LND ir vietinių neį-
galiųjų draugijos turi glaudžiau 
bendradarbiauti tarpusavyje – 
tuomet ir vieni kitų veiklas ga-
lės papildyti, ir iškilusias proble-
mas išspręsti.

Minčių ir sumanymų ateinan-
tiems 4-eriems metams konferen-
cijoje tikrai netrūko. Svarbu jų ne-
atidėlioti, o imti įgyvendinti.

Aldona MILIEŠKIENĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

Naujai išrinkta LND valdyba (nėra tik Klaipėdos apskrities atstovės). 

Konferencijos delegatai ne tik planavo ateities darbus, bet ir džiaugėsi jau 
nuveiktais – ką tik savivaldybėms pateiktomis projektų paraiškomis. 

Prisistatomojoje kalboje pra-
ėjusią kadenciją Z.Jančauskis pa-
vadino patirties metais. Jis pri-
pažino, kad atstovauti didžiau-
siai nevyriausybinei neįgaliųjų 
organizacijai, atėjus iš nedide-
lės draugijos, nėra lengva, tačiau 
teigė išmokęs daugiau diploma-
tijos, įsitikinęs, kad ne viską ga-
lima pakeisti tik pagal savo no-
rus. Z.Jančauskio manymu, šias 
pareigas besirengiąs eiti žmogus 
turėtų tam pasiruošti – iš arčiau 
susipažinti su organizacijos vei-
kla, gal net kurį laiką padirbėti 
kartu, kad galėtų pasirengti pa-
keisti vadovą. 

Konferencijos delegatai Z.Jan- 
čauskiui Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos vadovo pareigas pati-
kėjo dar vienai kadencijai.

nariams ši atsakomybė bus nau-
jas išbandymas ir įpareigojimas 
pateisinti kolegų parodytą pasi-
tikėjimą. Pirmą kartą LND val-
dybos nariais tapo: Marijampo-
lės apskričiai atstovausiantis Ša-
kių rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Saulius Rakauskas, 
Tauragės apskričiai – Tauragės 
rajono neįgaliųjų draugijos pir-
mininkas Kęstutis Petkus, Klai-
pėdos apskričiai – Skuodo rajono 
neįgaliųjų draugijos pirmininkė 
Raminta Zabitienė, Telšių apskri-
čiai – Mažeikių rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkas Edvar-
das Najulis ir Panevėžio apskri-
čiai – Panevėžio rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkė Aurelija 
Petronienė. 

LND konferencijoje – dalykiškas  
laukiančių darbų įvardijimas
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Daktaras
Aiskauda

Keturkojai draugai ne tik džiugina,
bet ir gydo žmones

Senovės pasaulyje gydy-
mas į pagalbą pasitelkiant 

gyvūnus tiesiog klestėjo. Palesti-
niečiai ir judėjai, pavyzdžiui, už-
degimo sukeltas odos ligas pa-
tikėdavo „gydyti“ paukščiams: 
nesveiką odos paviršių priglaus-
davo prie paukščio (kad jį už-
krėstų), ir tai padėdavo pasveik-
ti. Senovės asirai, babiloniečiai, 
egiptiečiai, Urartu valstybės gy-
ventojai, helenai (senovės grai-
kai), romėnai savo namuose lai-
kydavo gyvūnus kai kurių ligų 
(bronchito, tuberkuliozės, iše-
minės širdies ligos, inkstų ne-
pakankamumo) profi laktikai ir 
gydymui.

Šiandien žmonių gydymą pa-
sitelkiant į pagalbą gyvūnus va-
diname animaloterapija arba gy-
vūnų terapija. 

Gyvūnų terapija ir „šėtono 
galios“

Viduramžių Europoje ani-
maloterapiją valstybių valdo-
vai laikė netinkamu būdu gerin-
ti žmonių sveikatą, nes buvo ti-
kima, kad jis susijęs su „šėtono 
galiomis“. Tačiau tai neatšaldė 
nei dvarininkų, nei neturtingų-
jų noro laikyti savo namuose ka-
tes, šunis, reptilijas ir paukščius. 

XVIII a. ši terapijos rūšis spar-
čiai plito Anglijoje ir jos kolonijo-
se – Australijoje, Airijoje. Didžio-
joje Britanijoje pirmą kartą pa-
saulyje buvo bandoma moksliš-
kai pagrįsti animaloterapiją kaip 
naują medicinos kryptį. 

Kaip gyvūnai gydo?
Kokiu būdu gyvūnai gydo 

žmones? Ar to paties negalėtų 
daryti gydytojai, slaugytojai? Gal 
gyvūnų galias gali pakeisti spe-
cialiai sukurti aparatai, kompiu-
terinės programos? Šiais ir pana-
šiais klausimais mokslo pasauly-
je ir šiandien tebevyksta disku-
sijos, o dauguma medicinos au-
toritetų gyvūnų terapiją priski-
ria psichoterapijos sričiai. Tokiai 
nuomonei prieštaraujantys kole-
gos mano, jog teigiamą poveikį 
žmogaus sveikatai daro ne pa-
čių žmonių savitaiga, atsiradu-
si, pavyzdžiui, po įtaigios pas-
kaitos ar televizijos laidos, pro-
paguojančios „gydymą“ delfi-
nais ar žirgais, o gyvūnų biolo-
ginio lauko sąveika su žmogaus 
biologiniu lauku.

Gyvūnų terapija populiari 
pasaulyje

Šiandien ši terapija – moks-
lo pripažintas reiškinys. Ji žino-
ma ir praktikuojama daugelyje 
Europos, Azijos šalių ir JAV. Pa-
vyzdžiui, JAV animaloterapija 
užsiima daugelis institutų ir gy-
dymo centrų. Ten šią naują me-
dicinos specialybę įsisavina ben-
drovės „Norman Winter Associ-
ated“ ir Lėtamo fondo darbuo-
tojai. Moksliniai tyrimai gydant 
pasitelkus gyvūnus atliekami 
Pensilvanijos (JAV) universitete, 
Gyvūnų tyrimo centre. JAV gy-
dytojai pripažįsta gyvūnų har-
monizuojantį bei raminantį po-
veikį žmogaus nervų sistemai. 
Moksliniuose animaloterapijos 
tyrimuose dalyvauja amerikie-

Nuo tada, kai žmogus prisijaukino šunį, atsirado pirmasis 
keturkojis „gydytojas“. Pirmosios matriarchato žiniuonės 
intuityviai prisijaukino laukinę katę, laukinę vištą ir žąsį. 
Žmonės pastebėjo, kad tuose namuose, kuriuose buvo 
laikomas koks nors gyvūnas, ne tik rečiau apsilankydavo 
ligos, bet ir pagerėdavo žmonių tarpusavio santykiai bei 
nuotaika.

čių endokrinologai, kardiologai 
ir kitų medicinos sričių specia-
listai. Animaloterapija jau taiko-
ma senelių namuose, vaikų ligo-
ninėse ir net JAV armijoje.

Vaistinėse – gydomosios 
katytės

Anglijoje gydymo pasitelkus 
gyvūnus metodai išgyvena tikrą 
renesansą. Vaistinėse galima nu-
sipirkti baltų „specialių gydo-
mųjų katyčių“ ir net jų maudy-
mo mašinėlių.

Rytų Europoje animalotera-
pija taip pat nėra užmiršta. Pa-
vyzdžiui, Lenkijoje veikia apie 30 
žirgų turizmo ir gydymo žirgais 
centrų. Gruzijoje animaloterapi-
ją praktikuoja Tbilisio medicinos 
akademijos specialistai. 

Rusijoje veikia žirgų turizmo 
ir hipoterapijos centrai. Funkcio-
nuojančiuose šios šalies šuninin-
kystės, kačių mėgėjų klubuose 
taip pat neretai domimasi anima-
loterapija. Lietuvoje gerai žinomi 
gyvūnų terapijos seansai su žir-
gais, delfi nais.

Kokias ligas ir kokie 
gyvūnai gydo?

Visi gyvūnai gali teigiamai 
veikti žmogaus sveikatą. Anima-
loterapijai gyvūną pasirenka pats 
ligonis, tai priklauso nuo jo gali-
mybių ir norų. Pažymėtina, kad 
tai nebūtinai turi būti jo augina-
mas gyvūnas. 

Pateikiame ligų sąrašą ir nu-
rodome gyvūnus, kurie geriau-
siai tinka konkrečių ligų profi -
laktikai ir gydymui.

Adisono liga – jodinėjimas žir-
gu, poniu, galima įsigyti šunį.

Angina – tiks katė, šuo, gali-
ma jodinėti žirgu, lankytis cirke.

Širdies aritmija, gelta – stam-
bus šuo.

Artritas, artrozė – jodinėjimas 
žirgu arba poniu, galima laikyti 
katę arba stambų šunį.

Asteninė neurozė – katė, šuo, 
įvairių rūšių paukščiai, reptilijos, 
akvariuminės žuvytės; galima jo-
dinėti žirgu ar poniu.

Aterosklerozė – katė, šuo, jodi-
nėjimas poniu.

Nepiktybiniai augliai – stambi 
katė, bet koks šuo, voverė, jodi-
nėjimas žirgu.

Lėtinis ausies uždegimas – 
stambus šuo, jodinėjimas žir-
gu, poniu.

Bazedovo liga – šuo, ožka, kar-
vė, jodinėjimas žirgu.

Bronchinė astma – medžiokli-
nis arba stambus šuo.

Lėtinis bronchitas – lankyma-
sis zoologijos sode, jodinėjimas 
žirgu. Tinka laikyti kates, šunis. 

Lėtinis cistitas – bet koks šuo, 
stambi katė, jodinėjimas žirgu.

Cukraligė – katė, šuo, jodinė-
jimas žirgu.

Lėtinė kepenų cirozė – stambus 
šuo, jodinėjimas žirgu.

pailsėti. Procedūros atliekamos 
kasdien arba kas antrą dieną, iš 
viso jų reikia 8–12. Ligonis kiek-
vieną gydomąjį seansą turi keis-
ti kūno padėtį: vieną kartą gulė-
ti ant nugaros, kitą – ant pilvo.

Gripas. Ligonis guli ant nuga-
ros, katė priglaudžiama prie nu-
garinio pėdų paviršiaus. Pagei-
dautina, kad procedūra truktų 
kuo ilgiau. Procedūros atlieka-
mos kasdien. Gydymo kursas – 
4 procedūros (ar kiek daugiau). 

Kad keturkojis gydytojas 
nesukeltų ligų

Tėveliai dažnai net neįtaria, 
kad vaikai nuo naminių gyvūnų 
gali susirgti alergine sloga, alergi-
niu sinusitu, faringitu, laringitu, 
tracheitu. Be to, alergija gali pa-
kenkti bronchams ir plaučiams. 
Kartais nuo gyvūnų užsikrečia-
ma įvairiomis užkrečiamomis li-
gomis (tuliaremija, brucelioze ir 
kt.), kirminais ir net pasiutlige. 

Išvados. Įsigytą gyvūną pir-
miausia dera parodyti veterina-
rijos gydytojui. Namuose visa-
da reikia palaikyti švarą ir tvar-
ką, taip pat švariai laikyti gyvū-
nus – naudoti specialius šampū-
nus, grįžusiam iš lauko šuniui 
plauti letenas (ypač pavasarį ir 
rudenį), kasdien šukuoti kailį. 
Kiekvieną pavasarį (geriausia 
kovo mėnesį) paskiepyti (ypač 
nuo pasiutligės).

Romualdas OGINSKAS

Naujovė padės 
išvengti pragulų

Pragulos – tai problema, su ku-
ria anksčiau ar vėliau susiduria gu-
lintys ligoniai. Jos dažniausiai susida-
ro ant sėdmenų, kulnų, pečių srityje 
– vietose, kurios veikiamos didžiau-
sio spaudimo ir kurių kraujotaka il-
gainiui sutrinka. Susidarančios žaiz-
dos gyja labai sunkiai ir ilgai (mėne-
sius ar net metus) ir kelia rimtų infek-
cijų riziką. Tai net gali tapti žmogaus 
mirties priežastimi. Vien Didžiojoje 
Britanijoje nuo pragulų kenčia apie 
pusė milijono gyventojų.

Kanados Kalgario universiteto 
mokslininkai atliko mėnesį trukusį 
tyrimą, kuriame dalyvavo 33 ligo-
niai, kuriems nustatyta ypač didelė 
pragulų susidarymo tikimybė. Tyri-
mo dalyviai išbandė naująjį moks-
lininkų išradimą – specialius apati-
nius, kuriuose įtaisyti elektrodai re-
guliariai siunčia nestiprią elektros 
srovę, stimuliuojančią raumenis ir 
taip užkertančią kelią pragulų su-
sidarymui.

Naujieji apatiniai atrodo kaip 
įprastos kelnaitės, su užpakalinėje 
dalyje įsiūta plokštele, prie kurios 
tvirtinami elektrodai. Tyrimo daly-
viai pažymėjo, kad elektrodų siun-
čiami silpni impulsai sumažina spau-
dimą stuburgalio srityje ir leidžia 
raumenims prisisotinti deguonies. 
Apatiniai buvo kuriami specialiai 
žmonėms, patyrusiems stuburo pa-
žeidimų, bet juos išbandė ir jų pra-
našumais įsitikino ir kiti – kenčian-
tieji nuo diabeto, išsėtinės sklerozės.

Jei apatinių efektyvumą pa-
grįs ir kiti, planuojami atlikti, tyri-
mai – jie galėtų būti pradėti gamin-
ti jau po trejų metų, o jų kaina siek-
tų apie 850 Lt, dar apie 40 Lt kiekvie-
ną mėnesį tektų skirti seniems elek-
trodams pakeisti.

Parengta pagal www.telegraph.co.uk

Hemorojus – stambus šuo, pa-
sivaikščiojimas zoologijos sode, 
hipodromo lankymas, jodinėji-
mas žirgu.

Dermatitas – paukščiai, šunys, 
stambi katė, lankymasis zoolo-
gijos sode, hipodrome, jodinėji-
mas žirgu. 

Diatezė – katė, stambus šuo.
Kepenų ar tulžies pūslės die-

gliai – stambus šuo, ožka, karvė. 
Neurocirkuliarinė distonija – 

katė, šuo, jodinėjimas žirgu, po-
niu, lankymasis zoologijos sode.

Plaučių emfi zema – bet koks 
šuo. 

Lėtinis gastritas – stambus 
šuo, bet kokia reptilija; tinka 
lankytis zoologijos sode, jodi-
nėti žirgu.

Glomerulonefritas – stambus 
šuo, jodinėjimas žirgu, lankyma-
sis zoologijos sode.

Gripas – katė, šuo, saikingas 
jodinėjimas žirgu (tinka sveiks-
tant).

Endeminis gūžys – stambus 
šuo, jodinėjimas žirgu.

Hipertoninė liga – akvariumi-
nės žuvytės, katė, šuo, ožka, kar-
vė; galima jodinėti žirgu, poniu.

Inkstų nepakankamumas – šuo, 
stambi katė, jodinėjimas žirgu.

Inkstų uždegimas – šuo, jodi-
nėjimas žirgu.

Isterija – katė, šuo, bet koks 
žinduolis, akvariuminės žuvy-
tės, jodinėjimas žirgu, lankyma-
sis zoologijos sode.

Išeminė širdies liga – jodinėji-
mas žirgu, lankymasis zoologi-
jos sode; galima įsitaisyti bet kokį 
paukštį, žinduolį.

Miokardo infarktas – bet koks 
paukštis, žvėrelis, lankymasis 
zoologijos sode (animaloterapi-
ja pageidautina sveikimo laiko-
tarpiu).

Karščiavimas – šuo, stam-
bi katė.

Lėtinis kasos uždegimas – bet 
koks šuo, stambi katė, jodinėji-
mas žirgu, poniu.

Kolitas – stambus šuo, jodinė-
jimas žirgu.

Kraujavimas – akvariuminės 
žuvytės, bet kokie žinduolių kla-
sės gyvūnai, stambūs paukščiai.

Leišmaniozė (leišmanijų sukel-
ta infekcinė liga) – stambūs paukš-
čiai, katė, šuo, stambus roplys 
(bendravimas su šiais gyvūnais 
pageidautinas sveikimo laiko-
tarpiu).

Maliarija – šuo.
Nepakankama širdies veikla – 

stambus šuo.
Neurastenija – žinduoliai, 

stambūs paukščiai, akvariumi-
nės žuvytės, reptilijos, jodinėji-
mas žirgu, poniu, lankymasis zo-
ologijos sode.

Neurodermitas – šuo, jodi-
nėjimas žirgu, paukščiai, stam-
bi katė.

Nutukimas – jodinėjimas žir-

gu, lankymasis zoologijos sode.
Skrandžio ir dvylikapirštės žar-

nos opaligė – stambus šuo, lanky-
masis zoologijos sode, jodinėji-
mas žirgu.

Stuburo osteochondrozė – stam-
bus šuo.

Pielonefritas – stambi katė, bet 
koks šuo, jodinėjimas žirgu.

Lėtinis plaučių uždegimas – bet 
koks šuo, reptilija, katė.

Sausas pleuritas – bet koks 
šuo, jodinėjimas žirgu.

Podagra – stambus šuo.
Polinozė – bet koks šuo, katė, 

jodinėjimas žirgu.
Priešinfarktinė būklė – bet koks 

šuo, stambi katė.
Reumatas – jodinėjimas žirgu, 

poniu, bet koks šuo, stambi katė.
Lėtinė spindulinė liga – šuo, 

karvė, galima lankytis zoologi-
jos sode.

Stenokardija – lankymasis zo-
ologijos sode, jodinėjimas poniu, 
bet koks šuo, stambi katė, akva-
riuminės žuvytės, voverė.

Širdies dviburio arba aortos vož-
tuvų yda – lankymasis zoologijos 
sode, jodinėjimas žirgu, stambus 
šuo, stambi papūga.

Lėtinis tonzilitas – stambus 
šuo, jodinėjimas žirgu.

Sisteminė raudonoji vilkligė – 
katė, bet kokios veislės šuo, įvai-
rūs paukščiai (ypač papūgos).

Gyvūnų terapijos 
pranašumai:

– neįmanomos gydymo klai-
dos, metodas patikrintas moks-
liškai ir medicinos praktikoje;

– metodas prieinamas vi-
siems visuomenės sluoksniams;

– gana didelis efektyvumas; 
– nesukelia alergijos, skaus-

mo, kitų pašalinių reiškinių;
– nereikalinga speciali įranga.

Kačių terapijos pavyzdžiai 
gydant kai kurias ligas
Nemiga. Ligonis sėdi, priglau-

džia kačiuką prie savo kaklo (iš 
nugaros pusės) per marlinį (ar 
panašaus plono audeklo) tarpi-
klį ir laiko (pats ar kas nors kitas) 
apie 5 min. Procedūros metu li-
goniui rekomenduojama būti už-
simerkus. Gydymo kursas – 7–12 
procedūrų kas antrą dieną.

Skrandžio opaligė, gastritas, ko-
litas, vidurių pūtimas. Gulinčiam 
ligoniui prie pilvo per 3–4 sluoks-
nių marlės tarpiklį nestipriai pri-
glaudžiama katė (kačiukas), lai-
koma 5–7 min. Šios procedūros 
atliekamos kasdien arba kas an-
trą dieną. Gydymo kursas – 7–12 
procedūrų.   

Bronchitas, plaučių uždegimas. 
Gulinčiam ant nugaros ligoniui 
bronchų arba plaučių srityje už-
dedama 4 sluoksnių marlės atrai-
ža. Katė (kačiukas) priglaudžia-
ma 8 min. (maksimali trukmė). 
Keturkojui „gydytojui“ per visą 
procedūrą duodama keletą kartų 
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Per kelias valandas polici-
ninkams Kauno mieste įkliu-
vo keturi vairuotojai, neteisė-
tai palikę automobilius neįga-
liesiems skirtose vietose. Du iš 
jų nubausti vietoje, kitų dviejų 
nepavyko rasti, ant jų automo-
bilių langų palikti pranešimai 
apie baudą. Pasak Kauno aps-
krities vyriausiojo policijos ko-
misariato atstovo žiniasklaidai 
Kęstučio Kasiukevičiaus, užim-
ti neįgaliųjų vietas susiviliojo ir 

prabangių automobilių, kaip 
antai „Mercedes“, „Dodge“, 
vairuotojai. Tiesa, neteisėtai ne-
įgaliųjų automobiliams skirtose 
vietose savo transporto priemo-
nes palikę vairuotojai baudžia-
mi nedažnai, paprastai tikrinti 
automobilių statymo aikštelių 
policijos pareigūnai nevažiuoja.

Vairuotojai turėtų nepa-
miršti, kad už tokį pažeidi-
mą gresia bauda nuo 100 iki 
300 litų.

Tebevilioja neįgaliųjų 
automobiliams  
skirtos vietos

„Kauno dienos“ tinklalapyje paskelbtame Vilijos Žukaitytės 
straipsnyje „Neįgaliųjų vietą okupuoja prabangūs auto-
mobiliai“ rašoma apie Kaune policijos pareigūnų surengtą 
reidą, kurio metu tikrinta, ar vairuotojai neužima neįgalių-
jų transportui skirtų vietų automobilių statymo aikštelėse.

Matyti aklajam padeda 
artimieji

„Šiaulių naujienų“ tinklalapyje paskelbtame Romualdos 
Urbonavičiūtės straipsnyje „Neregys tėvas ir reginti duktė: 
„Labiausiai mėgstame vaikščioti į teatrą“ rašoma apie aklą 
Alfonsą Navickį, Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centro 
vadovą, ir jo dukterį Daivą Manukian.

A.Navickis regėjimo nete-
ko būdamas šešerių, pokariu, 
kai sprogo vienas iš daugybės 
nuo karo likusių sprogmenų. 
Jis lankė Kauno aklųjų interna-
tinę mokyklą, dirbo Suaugusių 
aklųjų vidurinės mokyklos Šiau-
lių skyriuje, mokėsi Šiaulių pe-
dagoginiame institute – priklau-
sė pirmajai tiflopedagogų, ku-
rie mokė akluosius ir silpnare-
gius, laidai. Dirbo pedagoginia-
me institute, vėliau tapo aklųjų 
centro vadovu.

Su savo būsimąja žmona 
A.Navickis susipažino lankyda-
mas savo mokyklos draugą (jos 
dėdę). Pasak jo, žmona jau pa-
žinojo aklųjų pasaulį, nes turėjo 
neregį giminaitį, todėl kurį lai-
ką draugavę jie susituokė. Vyrui 
mokantis institute žmona jam 
skaitė labai daug mokslinės lite-
ratūros, tad vėliau ir pati baigė 
tiflopedagogikos mokslus. Tėvų 
pėdomis pasekė ir duktė – ji taip 
pat tapo socialine centro darbuo-
toja, mat aklųjų pasaulį pažįsta 
nuo pat vaikystės. D.Manukian 
pasakoja dar būdama visai maža 
pastebėjusi, jog neregiai vaikšto 
kitaip nei regintieji – vis steng-
damiesi įsikibti į porankius. Pa-
sak jos, jų rajone neregiai nebu-
vo kas nors neįprasta – vaikai 
jiems padėdavo, jų nebijojo. Kad 
anaiptol ne visi normaliai priima 
neįgaliuosius, ji pamatė su tėvu 
keliaudama traukiniu į Plun-
gę. D.Manukian prisimena, jog 
traukinyje žmonės jų tarsi ven-
gė, o jiems išlipus ir einant ga-
tve teko atlaikyti daugybę įžūlių 
žvilgsnių. D.Manukian pasako-
ja vėliau sulaukdavusi didžiulės 
draugų nuostabos, vos tik pa-
sakydavo, kad jos tėvas – aklas. 
„Tekdavo paaiškinti, kad tėtis ir 
savarankiškai nueina į darbą, ir 
pavalgo, ir visa kita padaro, nes 
yra ne kūdikis, o suaugęs žmo-
gus, tik neregintis“, – pasakoja 
D.Manukian.

Pasak A.Navickio, jiedu su 
žmona dalijosi darbus – paei-
liui, kuriam būdavo laisva die-
na, prižiūrėdavo dukterį, Alfon-
sas stengėsi padėti ir buityje – 
kiek galėdamas tvarkė kamba-
rius, plovė indus. Dabar šeima 
gyvena sode: žmona ravi, sodi-
na, o Alfonsui lieka malkas su-
skaldyti, parnešti, sudėti, snie-
gą nukasti.

Vyras pasakoja, kad jiems 
nusipirkus sodą kaimynai at-
eidavo pažiūrėti, kaip neregys 
lysves kasa, kaip malkas kapo-
ja nesusižeisdamas. Per dauge-
lį gyvenimo su negalia metų Al-
fonsas tiek išmoko, kad neretam 
pažįstamam kėlė nuostabą. Ži-
noma, pagalbos, ypač artimų-
jų, jam reikia. Žmona jam pata-
ria rengiantis – pasako, kokios 
spalvos marškinius apsivilkti. 
„Tik po parduotuves vaikščio-
ti nemėgstu – nei dėl savęs, nei 
dėl kitų. Man visada problema, 
kai reikia ką nors nusipirkti“, – 
prisipažįsta A.Navickis.

Tad „paruošiamieji darbai“ – 
tinkamų pirkinių paieškos – ten-
ka žmonai ir dukteriai.

Paklaustas, ar mieste vaikšto 
su baltąja lazdele, Alfonsas šyp-
sodamasis atsako: „O kaipgi! Aš 
turiu dvi baltąsias lazdeles: vie-
na – žmona, kita – duktė.“ Pasak 
dukters, labiausiai šeima mėgsta 
lankytis teatre. Alfonsas pridu-
ria, jog ten komentarų jam pri-
reikia tik retkarčiais, kad trum-
pai ir aiškiai nusakytų sceną. 
D.Manukian su vyru ir tėvais iš-
siruošia ir į ekskursijas, nuvažia-
vus į tam tikrą vietą artimieji api-
būdina Alfonsui vaizdą, spalvas.

Pasak Alfonso, pasitaiko įky-
rių pagalbininkų, kurie pasiruo-
šę viską už tave padaryti, nes yra 
toks supratimas, kad aklas nei 
paeiti gali, nei pavalgyti. Pagal-
bos aklajam, žinoma, reikia, tik 
negalima persistengti ar įsitemp-
ti, viskas turi vykti natūraliai.

„Gyvasties“ prezidentės 
Ugnės Šakūnienės duomenimis, 
Lietuvoje kasmet apie 300–350 
žmonių prireikia vieno ar kito 
organo (ar jų komplekso) trans-
plantacijos. Statistika rodo, jog 
kiekvienais metais tokiems žmo-
nėms sėkmingai persodinami  
30–40 donorų organai. Nors skai-
čius, atrodytų, nedidelis, kiekvie-
no donoro svarba – didžiulė, mat 
vienas žmogus, pritariantis trans-
plantacijai, gali išgelbėti 7 gyvy-
bes (jau įmanoma transplantuo-
ti 21 jo organą ar audinį). Pasau-
lyje atliekamos inkstų, plaučių, 

Nėra vertingesnės dovanos  
už gyvybę

Laiku atlikta donoro inksto transplantacija grąžino mamą Robertai Dam-
brauskienei. 

(atkelta  iš 1 psl.) kad suvoktų šio apsisprendi-
mo svarbą, skiriama labai daug 
jėgų. Didelis pasiekimas, jog jau 
nuo kitų metų į mokyklų Svei-
katos ugdymo bendrąją progra-
mą bus įtrauktas ir kursas apie 
donorystę. Taip pat nuolat sten-
giamasi motyvuoti ir mokyti re-
animacijos gydytojus, nes jie apie 
potencialaus donoro atsiradimą 
sužino anksčiausiai. Labai svar-
bu, kad jie apie tai praneštų ar-
timiesiems, paaiškintų situaci-
ją. Tam gydytojams organizuo-
jami mokymai, praėjus kuriam 
laikui po sėkmingos transplan-
tacijos jie informuojami apie tai, 
kaip sekasi recipientams. Žinu-

Perskaičiusi donorystės him-
ną Roberta Dambrauskienė pri-
sipažino, jog dalyvauja neatsi-
tiktinai – į šį renginį ji atlydė-
jo savo motiną, patyrusią inksto 
transplantaciją. Moteris po sėk- 
mingos operacijos gyvena jau ke-
lerius metus ir gali džiaugtis ma-
žąja vaikaite.

Pirmą kartą tokiame rengi-
nyje dalyvavo donoro artimie-
ji – čia atvyko prieš 3-ejus metus 
savo netikėtai mirusios dukters 
Justinos organus sutikę pado-
vanoti transplantacijos laukian-
tiesiems tėvai iš Jonavos. Pasak 
motinos, nelaimė į jų namus pa-
sibeldė staiga, apie save neleidusi 
nė įtarti. Justina buvo sveika, op-
timistė, aktyvi antrakursė, stu-
dijavo ir gyveno Vilniuje. Vieną 
rytą ji neatsibudo, nors vakarykš-
tė diena bendrabutyje buvo pra-
ėjusi įprastai. Merginai diagno-
zuota galvos smegenų aneuriz-
ma – galvos smegenų kraujota-
kos sutrikimas. Nupasakoti to, ką 
tuo metu jautė jaunos (dabar Jus-
tinai būtų 23-eji) vienturtės duk-
ters tėvai, ko gero, neįmanoma. 
Pasak motinos, konstatavus duk-
ters smegenų mirtį apie galimy-
bę jos organus transplantuoti jų 
laukiantiems žmonėms gydyto-
jai nė neužsiminė – nedrįso kal-
bėti apie tai su skausmo prislėg-
tais vienintelio vaiko netenkan-
čiais tėvais. Justinos mamą min-
tis apie donorystę aplankė su-
vokus, jog jiems – šeimai – pa-
gelbėti jau niekas nebegali (sku-
biai atliktos 2 operacijos nepa-
dėjo atkurti smegenų kraujota-
kos), bet jie gali suteikti viltį gy-
venti kitiems žmonėms. Nors su-
tikimas, kad dukra taptų donore, 
netekties skausmo nė kiek nesu-
mažino, tėvai pasakojo labai ap-
sidžiaugę po kelių mėnesių gavę 
laišką iš Nacionalinio transplan-
tacijos biuro. Jame buvo rašoma, 
jog po sėkmingų Justinos orga-
nų transplantacijų akla mergai-
tė ir vyras vėl mato – jiems per-
sodintos ragenos, kepenų perso-
dinimas leido dviejų vaikų tėvui 
džiaugtis šeima ir gyventi įprastą 
gyvenimą, persodinti inkstai grą-
žino viltį jauniems vyrui ir mo-
teriai. Šių žmonių donorės tėvai 
nepažįsta, bet dažnai pagalvo-
ja apie juos. Justinos tėvai susi-
rinkusiesiems pasakojo niekada 
nesigailėję dėl savo sprendimo ir 
ragino visus neatidėlioti pokal-
bio su artimaisiais, mat nežinia, 
kada ir kurioje pusėje atsidursi-
me – lauksime organo transplan-
tacijos ar galėsime viltį gyventi 
grąžinti kitiems žmonėms.

Kad ir nedideliais žingsniais, 
bet organizuodami šiuos rengi-
nius ir juose dalyvaudami ar-
tėjame prie svarbios kiekvieno 
žmogaus gyvenime donorys-
tės temos. Taip pamažu ji tampa 
mums jaukesnė, abejones išsklai-
dyti padeda besišypsantys trans-
plantacijas patyrę žmonės. Ne- 
atidėliokime pokalbio su artimai-
siais rytojui, jau šiandien sužino-
kime, ką apie donorystę mano jie, 
ir pasakykime, kokių minčių tu-
rime patys.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
Autorės nuotr.

kasos, kepenų, širdies, ragenų, 
plonosios žarnos organų ar jų 
kompleksų, audinių transplan-
tacijos. Visos jos, išskyrus plono-
sios žarnos persodinimą, atlieka-
mos ir Lietuvoje. Įvairių organų 
transplantacijos mūsų šalyje da-
bar laukia apie 500 žmonių, iš 
jų – 15 vaikų.

Donorystė šalia mūsų
Siekdama parodyti, kad 

transplantacija – jau seniai ne 
naujas ar neįprastas dalykas, kad 
ją patyrę žmonės tokie pat kaip 
mes, „Gyvasties“ asociacija sukū-
rė filmuką. Jame kalba žmonės, 
padovanoję inkstą ar dalį kepe-
nų savo vaikams, po širdies per-
sodinimo sulaukusieji vaikų ir 
vaikaičių. Pasak U.Šakūnienės, 
klysta manantieji ir teigiantie-
ji, jog Lietuvoje donorystės tra-
dicija, transplantacijų praktika 
dar tik formuojasi – inkstai pir-
mą kartą mūsų šalyje persodinti 
prieš daugiau kaip 40 metų, do-
noro širdis recipiento krūtinėje 
ėmė plakti prieš 25-erius metus, 
kepenys transplantuotos prieš 
12 metų. Tad organų donorystė 
– jokia naujovė, nors informaci-
jos apie tai vis dar trūksta.

Svarbiausia, kad žmonės 
žinotų

Pasak Nacionalinio trans-
plantacijos biuro direktorės pa-
vaduotojos Audronės Būziuvie-
nės, tam, kad žmonės sužino-
tų apie galimybę tapti donorais, 

tė apie organų donorystės svar-
bą nuolat siunčiama ir visuome-
nei. Minėdamas organų dono-
rystės dieną Nacionalinis trans-
plantacijos biuras sostinėje, prie 
Baltojo tilto surengė parodomąjį 
sraigtasparnių skrydį. Pirmą kar-
tą Lietuvos donorystės istorijoje 
miesto centre leidosi 2 sraigtas-
parniai, gabenantys donorinius 
organus. Parodyta, kaip vyksta 
organų perdavimas sraigtaspar-
nių ekipažams.

Taip pat nuolat pabrėžiama 
būtinybė padėkoti donorų arti-
miesiems, sutikusiems, kad jiems 
brangių mirusių žmonių organai 
toliau gyventų kitų žmonių kū-
nuose. Renginyje visi po mirties 
tapę donorais pagerbti tylos mi-
nute. Pasak dėl laiku ir sėkmin-
gai atliktų transplantacijų gy-
venančių žmonių, nė viena die-
na nepraeina neprisiminus viltį 
gyventi grąžinusio žmogaus, ne-
pagalvojus apie jo artimuosius. 
Šiam dėkingumui išreikšti tie-
siog nėra tinkamų žodžių.

Dalijosi asmenine 
patirtimi

Viena yra kalbėti ir steng-
tis priimti mintį, jog donorys-
tė – natūralus dalykas ir nerei-
kia bijoti pasišnekėti apie tai 
su artimaisiais, ir visai kas kita 
– pamatyti žmones, patyru-
sius transplantaciją, pabendrau-
ti su jais. Tokią galimybę įvai-
rių renginių dalyviams nuolat 
suteikia asociacija „Gyvastis“. 

2012 m. spalio 25–31 d., Nr. 42 (1111), „Bičiulystė“5 psl.



PIRMADIENĮ – TREČIADIENĮ, 
PENKTADIENĮ: 
6.00–9.00 LAbAs RyTAs, LIETu-
vA: 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 – ži-
nios; 6.34, 8.03 – orai; 7.05, 7.35, 
8.35 – orai, sportas.
12.15 – 15.00 LAbA DIENA, LIE-
TuvA: 12.20, 14.40 – žinios; 
12.25, 14.50 – sportas, orai; 
13.00, 14.00 – LRT radijo žinios.

Redakcija primena,  
kad verta sekti Tv stočių 

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

baltijos Tv

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Neįgalieji pasaulyje Pasaulyje

Didžiausia klaida – vengti gyvenimo  
ir slėptis už negalios

Nutikus nesėkmei, net menkiausiam nesusipratimui, susi-
erzinę klausiame: „Kodėl būtent man ir kodėl būtent da-
bar?“ Šis klausimas nebūtų blogas, jei klaustume nuošir-
džiai, iš tikrųjų norėdami sužinoti, kodėl, ir siekdami šią 
gyvenimo pamoką išmokti. Bet jį kartojame apimti nevil-
ties (kartais visai be reikalo) ir numanydami, jog ateityje 
šia nesėkme galėsime pridengti savo neveiksnumą – ne-
norą mokytis, priimti gyvenimo iššūkius, drąsiai siekti už-
sibrėžtų tikslų.
Likimo jai siųstą išbandymą ukrainietė iš Kijevo Natalija 
Kruk priėmė neklausdama, kodėl negalia pasirinko ją, ir 
suvokdama, jog sužinojus atsakymą gyventi lengviau ar 
geriau tikrai netaptų. Ji taip pat neieškojo pasiteisinimų, 
kodėl galėtų ko nors nedaryti, ir iš visų jėgų stengėsi veikti.

Lemtinga gimdymo 
trauma 

33-ejų metų teisininkė Nata-
lija nevaikšto nuo pat vaikystės. 
Jos su seserimi dvyne gimė neiš-
nešiotos. Pirmoji gimusioji, Na-
talija, buvo daug didesnė už se-
serį ir patyrė traumą gimdymo 
metu. Sužalojimas sukėlė cere-
brinį paralyžių. Vėliau, sulauku-
si pusės metų, ji buvo neteisingai 
gydoma, dėl to, manoma, nieka-
da neatsistojo ant kojų.

Liga privertė Nataliją labai 
anksti subręsti, mat jai nuo pat 
vaikystės teko patirti daug žiau-
rumo, neteisybės ir nepalūžti. Iš 
pasivaikščiojimų seserys Nata-
lija ir Liudmila dažnai grįždavo 
apsiverkusios, mat sutikti vai-
kai paniekinamai nužvelgdavo 
rateliais judančią mergaitę ir ją 
lydinčią seserį, drąsesni užgau-
liodavo.

Netapti bejėge padėjo 
tėvai

Klausti, kodėl nelaimė išti-
ko ją, Natalija pasakoja nieka-
da net nepagalvojusi, juk bėdai 
teko rinktis iš dviejų mergaičių, 
tad jei ne ji, tai sesuo būtų bu-
vusi neįgali. Nuo pat vaikystės 
seserys jaučia ypatingą tarpusa-
vio ryšį, nepaisant vienos iš jų 
neįgalumo jos augo kartu: turė-
jo bendrų draugų, eidavo į dis-

kotekas, kiną. Pasak Natalijos, 
jos su seserimi šiek tiek nutolo 
visai neseniai, Liudmilai ištekė-
jus. Bet ir nutolimas nedidelis – 
sesuo gyvena gretimame kam-
baryje. O Liudmila prisipažįsta 

ir pati apsirengti, pavalgyti, su-
sišukuoti, net pasiversti lovoje.

Nevengia gyvenimo
Natalijos teigimu, vienas bi-

čiulis jai prisipažino, jog dėl to, 
kad juda rateliais, jis tarsi išsi-
laisvina nuo būtinybės veikti, 
kažko gyvenime siekti. Jis au-
gina gėles, domisi filosofija, o jo 
senyvo amžiaus tėvai pluša ke-
liuose darbuose. Moteris įsitiki-
nusi, kad toks gyvenimo vengi-
mas – dažna klaida, kurią daro 
neįgalieji. Pati Natalija jau 4-oje 
klasėje žinojo, jog nori dirbti mi-
licijoje. Buvo daug žmonių, ku-
rie bandė ją perkalbėti, grąžinti į  
realybę, bet ji nepalūžo. Bai-
gusios vidurinę mokyklą sese-
rys pasuko skirtingais keliais – 
Liudmila pasekė tėvo pėdomis 
ir įstojo į medicinos fakultetą, o 
Natalija pasirinko neakivaizdi-
nes studijas Teisės fakultete. Jas 
po kelerių metų baigė su pagyri-
mu, vėliau įstojo į magistrantūrą, 
dabar studijuoja doktorantūroje. 
Šiemet ji, išlaikiusi būtinus egza-
minus, tapo advokate.

Klientai nešioja  
ant rankų

Dėl savo ypatingos sveika-
tos būklės Natalija pasakoja pri-
siklausiusi pamokymų, net gąs-
dinimų, esą ji nesusitvarkys ir 
niekam jos – neįgalios – paslau-
gų nereikės. Laimei, visi jie kly-
do. Nors mergina sunkiai valdo 
rankas, jos galva veikia puikiai – 
klientai vertina jos loginį mąsty-
mą ir dėstymą, gebėjimą atrasti 
tiesą net, atrodytų, beviltiškiau-
siose situacijose. Kai niekas ap-
linkui netikėjo, jog ji sugebės ju-
dėti nepritaikytuose neįgalie-
siems pastatuose, ji pasikvies-
davo asistentą, jis pagelbėdavo 
ir prireikus daug rašyti, iš vie-
nos įstaigos į kitą ji nusigaudavo 
išsikvietusi taksi, neretai klien- 
tai į teismo salę ją tiesiog atneša 

Kryžiažodis „Dervuolis“
Vertikaliai: 2. Dervuotas neper-

šlampamas kartonas stogams deng-
ti ir izoliuoti 3. Kabančiam maskatuo-
ti 4. Medis 5. Bala, valka 6. Gulėti sukal-
tos lentos 8. Lietuvių dramaturgas, pje-
sės „Žaldokynė“ autorius 9. Salomėjos 
Nėries pavardė 12. Silkę primenanti žu-
vis 13. Tankus, blizgus, panašus į atla-
są medvilninis audinys 14. Pastatas lėk-
tuvams stovėti ir remontuoti 15. Klam-
pi pelkė, apaugusi krūmais ar medžiais 
21. Žmogėdra 25. Egipto sostinė 26. Mo-
ters vardas 29. Smulkus žuvies kaulas 
30. Nedidelis tvenkinys.

Kryžiažodžio „Stabarai“ atsakymai
Vertikaliai: 1. Lyrikas 2. Mina 4. Ūkis 

5. Sąmojis 6. Aidas 7. Avidė 8. Snaigė 
10. Samanė 11. Palikimas 13. Pelika-
nas 16. Karpa 17. Sotus 20. Stabas 23. 
Gramas 24. Santaka 25. Vanagas 27. 
Sūris 28. Marti 31. Arti 32. Etna.

Horizontaliai: 1. Laima 3. Pūdas 
8. Sargėnai 9. Veiksmas 12. Bauda 14. 
Imamas 15. Nerija 18. Bilas 19. Molis 
21. Liepa 22. Mulas 26. Agatas 29. Ha-
vana 30. Rūbas 33. Stabarai 34. Titna-
gas 35. Alkis 36. Tadas.

Horizontaliai: 1. Skulptūros kūri-
nys 7. Lietuvos miestas 10. Skėtinių šei-
mos kultūrinis, prieskoninis, vaistinis 
augalas 11. Trinka 16. Laukinis Austra-
lijos šuo 17. Miestelis Kretingos rajone 
18. Sudedamas kilnojamasis kamba-
rio pertvaras – audiniu aptraukti rėmai 
19. Dervingas medis 20. Miestelis Anykš-
čių rajone 22. „Kur tas kelelis pilkas mane 
...“ 23. Šiaurės tautų burtininkas, žynys 
24. Lapinė šluota vanotis 27. Adomo sū-
nus, nužudęs savo brolį 28. „... miršta pa-
skutinė“ 31. Miestelis Šakių rajone 32. Gy-
domoji priemonė.

Sudarė  Henrikas PUSKUNIGIS

ant rankų ir visa tai – niekis, tik 
smulkmena šiai veikliai, iššūkių 
nevengiančiai neįgaliajai.

dažnai galvodavusi, kodėl ne-
laimė teko ne jai. Ji mano, kad li-
kimas tarsi pasirinko stipresnią-
ją iš seserų, mat Liudmila – švel-
naus charakterio, taikaus būdo. 
Pasak Natalijos, už tai, kad ji už-
augo būtent tokia – stipri, užsi-
spyrusi ir ją skriaudžiantiems 
nenusileidžianti – derėtų padė-
koti tėvams, kurie, nors visada ją 
palaikė, neapgaubė perdėta glo-
ba. Tai nebuvo lengva, juk Nata-
lija negalėjo ne tik vaikščioti, bet 

Adrenalino mėgėja
Sunku patikėti, kad Natali-

ja ne tik užsispyrusi, bet ir nu-
trūktgalvė. Prieš kelerius me-
tus švęsdama savo gimtadienį ji 
šoko su parašiutu. Žinoma, kar-
tu su instruktoriumi, mat negalė-
tų išskleisti parašiuto, bet tai jos 
džiaugsmo nė kiek nesumažino. 
Nepažabojo ir nuotykių troški-
mo. Paskutinis jos iššūkis liki-
mui – šuolis su guma nuo tilto. 
Mergina prisipažįsta, jog tai jau 
antrasis bandymas, pirmąjį kar-
tą lemtingojo žingsnio (perkelti-
ne prasme, mat nevaikšto) ji vis 
dėlto nežengė – paprašė pramo-
gą perkelti, bet po dviejų savai-
čių pati sau paspendė pinkles – 
sukvietė draugus, artimuosius, 
kad nebeturėtų progos atsitrauk-
ti, ir – ryžosi šokti. Ji prisipažįs-
ta akimirkai susimąsčiusi dėl to, 
kaip viskas susiklostys, jei atsa-
kingiausiu momentu ji netinka-
mai reaguos, atliks neleistiną ju-
desį. Tai pastebėjusi sesuo dvy-
nė jos prašė persigalvoti: „Nata-
lija, o kas, jei tau nepavyks?“ At-
rodo, būtent tų žodžių Natalijai 
ir reikėjo – juos ji priėmė kaip iš-
šūkį ir dar kartą pajuto, jog gali 
daug daugiau, nei mano kiti ar 
net ji pati.

Pagal užsienio spaudą parengė

Viktorija NORKAITĖ

Seniausias pasaulio 
vyras

Japonijos gyventojas 115-me-
tis Dziroemonas Kimura įtrauktas į 
Gineso rekordų knygą kaip seniau-
sias pasaulio vyras. Jis užima tre-
čią vietą seniausių šiuo metu gy-
venančių pasaulyje žmonių są-
raše. Jubiliatas 40 m. dirbo Japo-
nijos pašte, o vėliau, iki savo 90-
ojo gimtadienio, – žemės ūkyje. 
Dz.Kimura užaugino septynis vai-
kus, turi 14 vaikaičių, 25 provaikai-
čius ir 13 proprovaikaičių. Ir nors 
dabar Dz.Kimura daugiausia laiko 
praleidžia namie, stengiasi palaiky-
ti fizinę formą. Aiškindamas savo il-
gaamžiškumo paslaptį, seniausias 
planetoje vyras prisipažino visada 
labai daug dėmesio skirdavęs mai-
tinimuisi. „Kad ir koks būtų skanus 
valgis, visada reikia jausti saiką“, – 
sakė Dz.Kimura. 

96 metų indas  
tapo tėvu

96 metų indas Ramadžitas 
Raghavas antrą kartą per dvejus 
metus tapo tėvu. Jis neabejoja esąs 
seniausias pasaulyje naujagimio 
tėvas. Antrojo sūnaus R.Raghavas 
susilaukė su 52 m. žmona. Vyras 
teigė, kad dar didesnės šeimos 
neplanuoja, todėl jo žmona sterili-
zuosis. R.Raghavas sakė, kad iki tol, 
kai prieš 12 m. susipažino su savo 
žmona, buvo viengungis ir absti-
nentas. Savo potenciją jis aiškina 
tuo, jog visą gyvenimą buvo ve-
getaras ir niekada nevartojo alko-
holio. Vyras pasakojo, kad kas rytą 
keliasi 5 val. ir dar prieš 8 val. vakaro 
būna lovoje. Dieną jis dirba laukuo-
se, o popietę visada 1–2 valandas 
nusnūsta. Be to, jis kasdien išgeria 
maždaug du litrus karvės pieno ir 
valgo daug šviežių vaisių.

Estų gydytojai 
išvyksta į Suomiją

2012 m. pradžios Suomijos gy-
dytojų sąjungos duomenimis, šio-
je šalyje dirbo 263 estų tautybės 
gydytojai. Iš jų 25 žmonės jau turi 
Suomijos pilietybę. Suomijos gy-
dytojų sąjungos duomenys, ren-
kami nuo 2005 m., rodo, kad kas-
met į Suomiją atvykdavo kiek dau-
giau nei 20 Estijos gydytojų. Išvyks-
tančiųjų skaičius mažai priklau-
so nuo to, ar Estijoje tuo metu fik-
suojamas ekonomikos pakilimas, 
ar nuosmukis, ar gydytojų algos 
didėja (kaip 2007–2008 m.), ar yra 
stabilios (2009–2011 m.). Detaliau 
ištyrus duomenis matyti, kad dau-
giausia gydytojų į Suomiją išvyko 
2007–2008 m., kai jų atlyginimai 
Estijoje kilo rekordiniais tempais. Ir 
vis dėlto negalima teigti, kad atly-
ginimas neturi jokios įtakos gydy-
tojų apsisprendimui išvykti iš šalies 
(kas žino, galbūt 2007–2008 m. iš 
Estijos būtų išvykę dar daugiau gy-
dytojų, jeigu algos nebūtų didėju-
sios taip sparčiai). Šiaurės kaimynių 
statistika rodo, kad apsisprendimo 
išvykti priežastys nėra tik atlygini-
mas – jos daug sudėtingesnės ir 
daugialypės.
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Miniatiūros

Prie kūrybos 
šaltinio

Aname krante
Tame krante
Geriau,
Ten medžiai
Dideli,
Tame krante
Geriau,
Ir žmonės ten
Geri.

Tame krante
Geriau,
Ten trobos
Daug gražesnės,
Tame krante
Geriau,
Ten dainos
Daug skambesnės.

Tame krante
Malūnai,
Gėlynai po langais,
Visus ten
Saulė šildo,
Ten gera
Vakarais.

Tik neplauksiu
Į tą krantą –
Visi ten svetimi,
Neplauksiu
Į tą krantą –
Namai tenai
Kiti.
Jonas TARASEVIČIUS

Klaipėda

Ryto rūkas.                                                                                      Renės Bisikirskienės nuotr.

Grįžusi namo iš draugės, ku-
rią paliko vyras, liejau įniršį. Ma-
niškis ramiai išklausė ir priėmė 
saliamonišką sprendimą:

– Pamanyk, tragedija. Ji turė-
tų džiaugtis – netapusi našle at-
gavo laisvę.

– Tu nesupranti, – karščia-
vausi. – Jie gyvena po vienu sto-
gu, viename bute.

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Neįgalieji – dažni 
bibliotekos svečiai

Šakių rajono savivaldybės 
viešosios bibliotekos Kudirkos 
Naumiesčio padalinio bibliote-
kininkės Gailutė Meškevičienė 
ir Marytė Rastupkevičiūtė džiau-
giasi, kad čia, kur sukauptas gau-
sus knygų lobynas, dažnai užsu-
ka ir neįgalieji, kad jiems spaus-
dintas žodis – knygos, laikraščiai, 
žurnalai – tapo ištikimu bičiuliu. 
Ir kaipgi neužsuks, juk čia visada 
galima paskaityti naujienų, gauti 
ką tik pasirodžiusių knygų, pasi-
naudoti internetu – dėl to net ei-
lutė kartais susidaro.

Tarp aktyviausių skaitytojų, 
kuriems knyga yra neatskiria-
ma gyvenimo dalis, – Šakių ra-
jono neįgaliųjų draugijos Kudir-
kos Naumiesčio skyriaus nariai: 
mokytojai pensininkai Ona ir Si-
manas Kudirkos, tautodailinin-

kė Birutė Jakštienė, Ona Lauri-
naitienė, buvęs ilgametis foto-
grafas Jurgis Kazlauskas. Kudir-
kos Naumiesčio parapijos globos 
namų gyventojas Antanas Dvy-
laitis, nors juda tik rateliais, ke-
lionę iki bibliotekos pasakoja ne-
sunkiai įveikiąs. Minint bibliote-
kos įkūrimo 70-metį čia įrengta 
nuovaža.

Aktyvieji susibūrė į klubą
Aktyviausi bibliotekos skai-

tytojai, tarp jų ir neįgalieji, prieš 
kelerius metus susibūrė į skaity-
tojų klubą. Susitikę jo nariai ap-
taria naujausias knygas, padeda 
bibliotekininkėms organizuoti 
įvairius renginius. 

Mintis knygos mylėtojus su-
burti draugėn kilo garbaus am-
žiaus Aldonai Banevičienei, gy-
venimo neįsivaizduojančiai be 
knygų. Šią idėją ji parsivežė iš 

Amerikos. 1996 m. ten lankyda-
masi moteris viešėjo mūsų kraš-
tietės rašytojos Petronėlės Orin-
taitės ir jos vyro Kazimiero Ja-
nuto namuose. P.Orintaitė, my-
lėjusi savo gimtinę ir likusi tikra 
zanavykė, domėjosi gimtuoju 
Liepalotų kaimu (Šakių r.), ne-
toli Kudirkos Naumiesčio esan-
čia Keturnaujiena, kurios pradi-
nę mokyklą lankė, ir Kudirkos 
Naumiesčiu, kur mokėsi progim-
nazijoje. Prisimindama šį mieste-
lį prie Šešupės ir Širvintos santa-
kos ji ir pasiūlė mintį bibliotekoje 
įkurti skaitytojų klubą. Šiandien 
ši mintis įgyvendinta. Be dėme-
sio nelieka ir neįgalieji, patys ne-
galintys ateiti į biblioteką. Biblio- 
tekininkės G.Meškevičienė ir 
M.Pastupkevičiūtė su knygų ry-
šulėliu juos aplanko namuose.

Kuria patys
Bibliotekoje rengiami susiti-

kimai su literatais, vyksta knygų 
pristatymai ir aptarimai. Kartais 
savo parašytas knygas prista-
to ir patys neįgalieji. Ypač įdo-
mus buvo susitikimas su Neį-
galiųjų draugijos nariu Jurgiu 
Kazlausku. Jis pristatė savo po-
ezijos knygelę „Aidai praėjusių 
dienų“. Pirmasis eilėraštis, ku-
riuo pradedama knygelė, sukur-
tas 1939 m. Jo autorius tada mo-
kėsi pradinėje mokykloje. Min-
tis savo kuklią kūrybą sudėti į 
vieną knygelę J.Kazlauskui kilo 
besilankant Kudirkos Naumies-
čio neįgaliųjų dienos užimtumo 
centre, čia besiklausant vietinių 
poetų eilių.

Antanas ORINTAS

Skaitytojų klubas – puiki galimybė 
pasireikšti ir neįgaliesiems

o
„Bičiulystės“ bičiulių posmai

Bibliotekininkė Gailutė Meškevičienė (antra iš dešinės) su Kudirkos Nau-
miesčio bibliotekos neįgaliais skaitytojais (iš kairės) Irena Kaminickiene, 
Aldona Banevičiene ir Jurgiu Kazlausku.

– Ko nepasidalija?
– Tai tarsi Alfa ir... Na, čia 

tau ne Pitagoro teorema. Kiek- 
vienas jų gaminasi maistą ats-
kirai. Paskaičiuok, kiek sudega 
elektros du kartus verdant sriu-
bą skirtinguose puoduose.

– Tegu verda viename. 
– Negali. Teisinis statusas 

neleidžia. Jie jau ne šeima, ne su-
gyventiniai, jie...

– Alfa ir Omega, – užbaigė 
maniškis ir pasišaipė: – Tai gal 
kiekvienas jų įsirengė po biotu-
aletą ir biovonią? Na gerai, ne-
pyk. O kodėl jis ją paliko?

– Įsimylėjo jauną damą. Be 
raukšlių, be celiulito, o svarbiau-
sia – be prietarų. Apskaičiavo, 
kad žmonos plastinė operacija 
brangiau kainuos. 

– Liūdnai baigs, – palingavo 
galvą vyras ir užsidarė kabinete. 

Buvau tokia sutrikusi, kad 
per kitas tris valandas išban-
džiau naujas kaukes nuo raukš-
lių, celiulito ir senatvės. Nepra-

šoma paruošiau mėgstamą vyro 
vakarienę ir pakviečiau prie sta-
lo. Vyras prieš mane padėjo po-
pieriaus lapą. 

– Štai!
– Kas čia? – net pašokau. Ge-

rai, kad garsiai nepasakiau, ką 
pamaniau.

– Brėžinys.
– Brėžinys?
– Na, pati apgailestavai, kad 

draugė iššvaisto daug elektros. 
Štai ir sugalvojau, kaip jai padėti 
nepažeidus teisinio statuso. Puo-
de įtaisom pertvarą ir prašau – 
tau barščiai, man kopūstai. Puo-
das – du viename. 

– O jeigu jie susitaikytų?
– Išimtų pertvarą.
Man niežėjo liežuvis pasakyti 

apie patentavimą, bet nutylėjau.
Tų skyrybų ir taip daug. 

Vyras atkimšo butelį vyno ir 
pakėlėme taures. Už mus. Kad 
niekad neprireiktų tokio puodo.

Gražina ČEKAVIČIENĖ 
Jonava

Kelias
Trumpėja mano kelias, jau artinas naktis.
Ne tos, ne tos akelės, ir nebe ta širdis.
Jaučiu, žinau, nelaukiu, bet ji tikrai ateis.
Ar verksiu, ar maldausiu, nepagailės – nuteis...

Ilgesys
Vis dar ieškau pėdelių vaikystės takuos,
Seno slenksčio ir kvapo arimų.
Vis dar ieškau lelijų, sodintų mamos,
Paukščio skrydžio ir vėjo dvelkimo.

Vis dar ieškau spalvų seno kaimo tyloj,
Gero žodžio ir šypsnio kaimynų.
Saulės spindulio ieškau šimtametėj troboj.
Suradau. Ilgesys jau nurimo.

Nurimo kaimas
Senos bažnyčios bokštų atspindžiuose
Sidabro rūką plauna kaimo ežeras.
Aptingę šunys snaudžia kiemuose
Pasvirusi svirtis kedena žalsvą debesį.

Nurimo kaimas, apgaubtas tylos,
Tegul pamiega šventą valandėlę.
Labai trumpai... Gaidžiai kol užgiedos,
Kol saugos angelai sparnus iškėlę .

Lietus
Ar girdėjai, ką šnara lietus,
Prausdamas liepas žydinčias?
Išgirdai, kaip rauda lietus,
Vaikus iš namų išlydint?
Ar matei, kaip šoka lietus,
Mėnesienos šviesoj pasiklydęs?
Ar jutai delnuose lašus,
Skaidraus stiklo karolius pabirusius?
Ar girdėjai, ką kalba lietus?

Genovaitė ADIKLIENĖ
Utena

Bendramintėms
Atriedėjo mūsų takas į saulėlydžio palaukę
Styro nuogos medžių šakos, snaigėm barsto mūsų plaukus.
Rudenėlis – aukso amžius, rūpesčių našta lengva,
Namuose palikę samčius, pasilinksminam daina.

Kai susirenkam į būrį, linksmos kalbos ir juokai
Nebejaučiam širdies dūrio ir pamirštam, kur vaistai.
Atjaunėjam, pralinksmėjam, sutrumpėja ir diena.
Nesvarbu, kad vaikštinėjam pasiremdamos lazda.

Elena ČIGANIENĖ
Šeduva

* * * 
Kiek žmogui duota, atmatuota –
Kruopščiausiai apskaičiuota atkarpa.
Nuo mažo iki seno surikiuota
Metų eilė, lyg upės išplauta vaga,
Apaugusi krūmokšniais ir vingiuota.
Kol jaunas kildamas į kalną
Galvoji, koks gražus pasaulis.
Subrendęs patenki į pinkles.
Darbai, vargai ir pinigai,
Vaikai, paskui vaikų vaikai –
Ir taip savęs net nematai.

Skyrybų puodas
Humoreska
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