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	 Lietuvos	žmonių	su	negalia	sąjunga	maloniai	kviečia	
visus	dalyvauti	kuriant	projektą	www.beslenksciu.lt.	Tai	pirmasis	
tinklapis	Lietuvoje,	žymintis	vietas,	pritaikytas	neįgaliesiems.
	 Organizacija	prašo	įvertinti,	kaip	neįgaliesiems	pritaikyta:	
1)	jūsų	organizacijos	būstinė	(būtinai	ir	pirmiausiai);	2)	jūsų	
vietovėje	esančios	autobusų,	geležinkelio	stotys;	3)	savivaldybės	
pastatas;	4)	Darbo	biržos	pastatas;	5)	Socialinės	paramos	centras;	
6)	įstaigos,	kurios	teikia	būtinas	paslaugas	neįgaliesiems;	7)	poli-
klinikos,	ligoninės,	šeimos	ambulatorijos;	8)	švietimo	įstaigos,	
ypač	mokyklos	ir	gimnazijos;	9)	paveldo	ir	turizmo	objektai;	10)	
viešbučiai.
		 Užpildžius	anketą	prašoma	kartu	pateikti	keletą	nuo-
traukų:	1)	pagrindinio	įėjimo;	2)	įėjimo	neįgaliesiems;	3)	įvažos;	
4)	laiptų;	5)	durų;	6)	tualeto;	7)	(jeigu	esama)	kliūčių,	grindų	
lygių	pokyčių;	8)	automobilių	aikštelės;	9)	grindinio	iki	objekto;	
10)	pėsčiųjų	perėjos	prie	objekto.
		 SVARBU:	nuotraukų	dydis	turėtų	būti	ne	mažesnis	kaip	
1000x1000	pikselių.
		 Užpildytą	anketą	ir	nuotraukas	siųsti	el.	paštu	lzns@
negalia.lt.	Iškilus	klausimams,	kreiptis	telefonu	85	2691	308	 
į	Jurgitą	arba	Ramunę.
	 Apie	šį	projektą	 rašysime	 ir	„Bičiulyje“,	 tad	būkite	
aktyvūs.
	 Linkėdama	kuo	greitesnio	pavasario	–

Lietuvos žmonių su negalia 
sąjunga kviečia bendradarbiauti

Redakcijos žodis
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Ministrė 
lankėsi Antavilių 
pensionate

Socialinės	apsaugos	ir	darbo	
ministrė	Algimanta	Pabedins-
kienė	vasario	11-ąją,	Pasau-
linę	 ligonių	 dieną,	 aplankė	
Antavilių	 pensionatą,	 padė-
kojo	kolektyvui	už	prasmingą	
darbą.	Anot	jos,	padėti	pensinio	
amžiaus	žmonėms,	kurie	turi	
specialiųjų	poreikių,	ne	visada	
lengva,	toks	darbas	reikalauja	
didelio	atsidavimo,	nuolatinio	
rūpesčio	ir	globos.
Vizito	metu	ministrė	susitiko	

su	 pensionato	 direktoriumi	
Bronislovu	Freimantu,	klau-
sėsi	šventinio	koncerto,	kurį	
suorganizuoti	padėjo	kunigas	

Sigitas	Grigas,	lankė	Antavilių	
pensiono	gyventojus	jų	gyve-
namosiose	patalpose,	susitiko	
su	šiandien	pensionate	gyve-
nančiu	buvusiu	LR	žemės	ūkio	
ministru	Vytautu	Einoriu	ir	jo	
žmona.	Ministrė	užsuko	ir	pas	
sunkiau	sergančius,	iš	patalo	
nepasikeliančius	 pensionato	
ligonius.

 

Šalpos 
kompensacijų 
naujovės

Vyriausybės	pasitarime	pri-
tarta	 Socialinės	 apsaugos	 ir	
darbo	ministerijos	 siūlymui	
šalpos	kompensacijas	mokėti	
asmenims,	savo	vaikus,	pripa-
žintus	I	grupės	neįgaliaisiais	
nuo	vaikystės,	 slaugiusiems	
ne	10,	bet	8	metus	iki	1995	m.	
sausio	1	d.
„Nors	 finansinė	 padėtis	 ir	

įtempta,	 siūlome	 atsižvelgti	
į	 žmonių,	kurie	 slaugė	ypač	
sunkią	negalią	turinčius	vaikus,	
socialinę	padėtį.	Jie	visą	savo	
laiką,	jėgas	ir	sveikatą	turėjo	
skirti	neįgaliojo	slaugai,	todėl	
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būtų	socialiai	teisinga	pripa-
žinti	šį	tikrai	sunkų	darbą	kaip	
vertybę“,	–	pažymėjo	ministrė	
Algimanta	Pabedinskienė.
	 2014	m.	 tam	 reikėtų	 apie	

350	tūkst.	litų,	tačiau	tikimasi,	
kad	 papildomai	 lėšų	 iš	 biu-
džeto	prašyti	nereikės	ir	šios	
išmokos	bus	mokamos	iš	2014	
metams	skirtų	asignavimų	šal-
pos	išmokoms.

Už duomenis –  
atsakomybė 

Mūsų	 ministrė	Algimanta	
Pabedinskienė	susitikime	su	
sveikatos	apsaugos	ministru	
Vyteniu	Andriukaičiu	pristatė	
paskutinių	 neįgalumo	 lygio	
ir	 darbingumo	 lygio	 nusta-
tymo	kontrolinių	patikrinimų	
išvadas	bei	pakvietė	skubiai	
kartu	 spręsti	 paaiškėjusias	
problemas.
Pasak	A.	 Pabedinskienės,	

rezultatai	sukrečiantys	ir	rei-
kalaujantys	skubių	sprendimų.	
Per	2013	m.	Neįgalumo	ir	dar-
bingumo	nustatymo	 tarnyba	
(NDNT)	pateikė	beveik	8000	

užklausų	gydantiems	gydyto-
jams	dėl	papildomų	medici-
ninių	duomenų	ir	dokumentų	
pateikimo.	 Maždaug	 1800	
asmenų	aplankyta	namuose,	
siekiant	 patikrinti	 gydytojų	
įvertintą	asmens	savarankiš-
kumą	 (Barthelio	 indeksą).	
Rasta	apie	30	proc.	neatitikimų.	
Nustatyta	ir	daugiau	aplaidumo	
faktų,	neatitinkančių	 realios	
asmens	sveikatos	būklės.
Ministrės	nuomone,	pirmoji,	

o	 gana	 dažnai	 ir	 lemiamoji	
grandis,	 nustatant	 negalią	 –	
gydantis	gydytojas,	todėl	labai	
svarbu,	kad	žmogus,	apsilankęs	
pas	 specialistą,	 gautų	koky-
bišką	ir	išsamų	rezultatą.
NDNT	įsivedė	kokybės	vady-

bos	sistemą,	padidino	spren-
dimų	 priėmimo	 skaidrumą,	
ženkliai	padidino	NDNT	teri-
torinių	skyrių	priimamų	spren-
dimų	 planinių	 ir	 neplaninių	
patikrinimų	skaičių,	prailgino	
sprendimų	apskundimo	laiką.
Tačiau,	kaip	pabrėžė	A.	Pabe-

dinskienė,	trūksta	geranoriško	
bendradarbiavimo	iš	gydančių	
gydytojų	pusės,	todėl	Sociali-
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nės	apsaugos	ir	darbo	minis-
terija	siūlo	pakeisti	dalį	teisės	
aktų,	kad	NDNT	specialistai	
galėtų	pasitelkti	nepriklauso-
mus	ekspertus,	taip	pat	siūlo	
sukurti	 gydytojų,	 išrašančių	
siuntimus,	kontrolės	ir	atsako-
mybės	sistemą	bei	atsakomy-
bės	taikymo	tvarką.	Šiuo	metu	
gydantys	gydytojai,	priimdami	
esminius	sprendimus,	atsako-
mybę	perkelia	Neįgalumo	 ir	
darbingumo	nustatymo	tarny-
bai,	o	to	neturi	būti.

Viešnagė Jonavoje

Ministrė	Algimanta	 Pabe-
dinskienė	 lankėsi	 Jonavoje.	
Savivaldybė	jai	pristatė	pro-
jekto	„Mišraus	socialinių	pa- 
slaugų	centro	įkūrimas	Jonavos	
mieste“	įgyvendintas	priemo-
nes	–	rekonstruotą	pastatą	su	
40	vietų	paslaugos	gavėjams.
Įkurtame	 centre	 teikiamos	

kompleksinės	socialinės	paslau-
gos	suaugusiems	socialinės	rizi-
kos	šeimų	nariams,	jų	vaikams,	
jaunoms	mamoms,	 atsidūru-
sioms	krizinėje	situacijoje.	

Su	centro	darbuotojais	buvo	
aptarta	kaip	efektyviau	užtikrinti	
socialinių	 paslaugų	 kokybę,	
ieškant	sprendimų,	tenkinančių	
darbuotojus,	paslaugų	gavėjus	ir	
institucijas.	Ministrė	bendravo	
su	centro	gyventojais,	susipažino	
su	jų	gyvenimo	sąlygomis.
Ministrė	 taip	 pat	 lankėsi	

Jonavos	globos	namuose,	kur	
teikiamos	 ilgalaikės,	 trum-
palaikės	ar	dienos	socialinės	
globos	paslaugos,	reikalingos	
senyvo	amžiaus	ir	neįgaliems	
asmenims,	atsižvelgiant	 į	 jų	
nesavarankiškumo	lygį.

Spaudai	parengė	V.Š.
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	 Šiandien	„Bičiulio“	viešnia	–	Lietuvos	edukologijos	uni-
versiteto	Meninio	ugdymo	katedros	profesorė,	socialinių	mokslų	
daktarė,	Alytaus	muzikos	mokyklos	direktorė	Aldona	VILKE-
LIENĖ.	Ją	kalbina	mūsų	korespondentė	Rasa	KAVECKIENĖ.	

	 Esate	viena	iš	meninio	neįgaliųjų	ugdymo	pradinin-
kių	Lietuvoje.	Gerbiama	Aldona,	kaip	pradėjote	dirbti	su	
neįgaliaisiais?
		 Atkūrus	Lietuvoje	nepriklausomybę,	atsivėrė	daug	gali-
mybių,	atsirado	vis	daugiau	iš	užsienio	Lietuvą	pasiekiančios	
pedagoginės	literatūros	anglų	kalba.	Mane	domino	nauji	metodai	–	 
spalvų,	muzikos	ir	judesio	integracija,	informacinės	technolo-
gijos.	Ieškodama	naujovių	mokslinėse	konferencijose	artimiau	
susipažinau	su	profesoriumi	Albertu	Piličiausku,	kuris	paskatino	
studijuoti	doktorantūroje,	ieškoti	naujų	pedagoginių	problemų	
sprendimo	būdų.	Viena	iš	tokių	sričių,	tuometiniai	„nearti	dirvo-
nai“	Lietuvoje,	ir	buvo	–	neįgaliųjų	meninio	ugdymo	tema.

AsMenybę 
hArMonizUojA 
ir gyVeniMą 
keičiA MUzikA
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	 Ir	įkūrėte	neįgalių	vaikų	meninio	ugdymo	klasę...
		 Su	neįgaliaisiais	ėmiau	dirbti	1997	metais	Tuo	metu	
Lietuvoje	veikė	kelios	panašaus	pobūdžio	klasės,	pavadintos	
„Credo“	(„Tikiu“).	Tai	tikėjimo	visomis	įmanomomis	vaiko	
saviraiškos	ir	kūrybingumo	galimybėmis,	neatsižvelgiant	į	jo	
sveikatos	būseną	ar	raidos	išsivystymą,	klasės.	Mes	tuo	rėmėmės	
anais	laikais,	o	ir	dabar	meninio	ugdymo	procesą	grindžiame	
stipriausiomis	vaiko	savybėmis.
	 Labai	daug	laiko	skiriame	mokinio	pažinimui,	jo	asme-
ninėms	savybėms,	šeimos	nariams.	Skirtingi	sutrikimai	ar	nega-
lios	reikalauja	vis	kitaip	individualizuoti	ugdymą:	kartais	reikia	
daugiau	naudoti	ne	muzikos,	o	spalvų,	judesių.	Būna	taip,	kad	
pasirengęs	naudoti	vienus	metodus,	mokytojas	pamokos	metu	
pagal	situaciją	turi	rinktis	visiškai	priešingus	veiklos	būdus.	Yra	
buvę,	kad	muzikos	užsiėmimas	prasidėjo	paauglės	pykčio,	ašarų	
ir	kaltinimų	visam	pasauliui	dėl	savo	negalios	lavina,	o	pasibaigė	
tos	pačios	mokinės	ką	tik	sukurtu	eilėraščiu...	Būna	ir	tokios	
mūsų	muzikos	pamokos...

	 Kokią	galią	muzika	turi	žmogui?
		 Viskas	šiame	pasaulyje	turi	galią,	netgi	mėnulis...	
	 Diskutuojant	apie	muzikos	poveikį,	šitaip	man	kartą	
pasakė	vienas	gydytojas,	ir,	matyt,	neklydo.	Kad	muzikos	
terapija	 turi	didelį	poveikį,	 liudija	begalė	atliktų	 tyrimų.	
Pastaraisiais	metais	vis	daugėja	 akivaizdžiais	 įrodymais	
pagrįstų	tyrimų	gausa.	Galėčiau	vardinti	daugybę	pavardžių	–	 
Petros	Kern,	Deivido	Aldridge,	Brinjulfo	Stige,	Ullos	Holck	
ir	kitų.	
	 Kalbant	apie	asmenybės	harmonizavimo	galimybes	
muzika,	o	konkrečiai,	daina,	reikia	pažymėti,	jog	dainos	nuotaika	
sukuriama	tam	tikrų	muzikos	elementų	–	tempo,	ritmo,	melodi-
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jos.	Vienas	iš	dainos	privalumų	–	kad	ją	visados	lydi	tekstas,	kuris	
patraukia	klausytojo	dėmesį	savo	žodžių	prasme	arba	netgi	tik	
skiemenų,	balsių,	priebalsių	skambesiu.	Atlikimo	būdas	taip	pat	
turi	poveikį.	Pavyzdžiui,	lyginant	Rytų	ir	Vakarų	religines	tradi-
cijas,	turinčias	tūkstantmečių	paveldą,	stebimas	maldos	melodijų	
struktūros	panašumas:	kylanti	melodija	maldos	pradžioje,	laisvas	
ritmas.	Tai	rodo,	jog	kiekviena	balsu	atliekama	muzika	(religinė,	
buitinė,	koncertinė,	terapinė)	turi	poveikį	asmenybei.	Moksli-
ninkai,	tiriantys	neuroninius	procesus	dainavimo	metu,	pažymi,	
kad	po	traumos	ar	insulto	atsiradus	kalbos	sutrikimų,	dainavimo	
metu	išmokstama	daugiau	žodžių,	ilgėja	frazės,	o	tai	teigiamai	
koreliuoja	su	dešiniojo	pusrutulio	bei	kalbos	centro	funkciniais	
pokyčiais.	Dar	daugiau:	T.	Bieglas,	2008	metais	atlikęs	kraujo	

Aldona Vilkelienė 
džiaugiasi, kad 

atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę, 

atsivėrė naujų 
terapijos ir ugdymo 

galimybių
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tyrimus	dainininkams	prieš	ir	po	dainavimo,	padarė	išvadą,	jog	
laimės	ir	gerovės	pojūtis	smarkiai	išryškėja	dainavimo	metu,	
nes	kraujyje	randama	daugiau	serotonino,	noradrenalino	ir	beta-
endorfinų,	o	adrenalino	kiekis	po	dainavimo	sumažėja.	

	 Esate	ne	tik	Lietuvos	edukologijos	universiteto	dėsty-
toja,	bet	ir	Alytaus	muzikos	mokyklos	direktorė...	Praėjusiais	
metais	Jums	suteiktas	profesoriaus	laipsnis...	Kaip	viską	
suspėjate?
		 Praktika	(muzikavimo	organizavimas,	ugdymo	proceso	
valdymas)	ir	teorija,	dėstant	būsimiesiems	mokytojams	–	visa	
labai	 siejasi	 tarpusavyje.	Negalėčiau	 studentams	pasakoti	
„tik	 iš	knygų“,	būtinai	 iliustruoju	paskaitas	praktinių	užsi- 
ėmimų	medžiaga,	o	savo	mokslinius	straipsnius	irgi	grindžiu	
empirika.	
	 Mokykla,	–	pagal	naujausias	vadybos	teorijas,	–	yra	nuo-
latos	besimokanti	organizacija,	reaguojanti	į	visuomenės	ir	rinkos	
pokyčius,	todėl	visos	švietimo	naujovės	atsispindi	mūsų	mokytojų	
pasitarimuose,	diskusijose,	kvalifikacijos	kėlimo	renginiuose.	
Neatsitiktinai	tur	būt	Alytaus	muzikos	mokykloje	yra	12	magistrų,	
iš	kurių	net	10	–	Lietuvos	edukologijos	universiteto	absolventai.	

	 Etnomuzikos	terapijos	asociacijoje	tik	septyni	nariai,	
kodėl	jų	tiek	mažai?
		 Jau	pats	terminas	„terapija“	daugiau	skamba	kaip	medi-
cininis	terminas,	o	tai	įpareigoja	asociacijos	narius	neperžengti	
etikos	kodekso	ribų,	todėl	visiškai	nesiekiame	kiekybės.	Kokybė	
mums	svarbiau.	Veikiame	nuolat	konsultuodamiesi	ir	bendradar-
biaudami	su	Austrijos	etnomuzikos	terapijos	asociacija,	nuolatos	
mokomės,	rengiame	projektus,	vykstame	į	seminarus.
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	 Ansamblio	„Senoji	muzika“	koordinuojamas	Grundt- 
vig	mokymosi	partnerystės	projektas	„Dainuok,	nurimk	ir	
šypsokis“	2008	metais	buvo	pripažintas	geriausiu	Europoje.	
Esate	šio	ansamblio	vadovė.	Kaip	kilo	idėja	vykdyti	tokį	pro-
jektą	ir	ko	pasiekėte	jį	įvykdę?
		 Švietimo	mainų	paramos	fondo	finansuojamame	„Grundt- 
vig“	mokymosi	partnerystės	projekte	„Dainuok,	nurimk	ir	šypso-
kis“,	kurį	sukūrė	ir	koordinavo	lietuviai	(projekto	koordinatorė	–	 
Alytaus	Adolfo	Ramanausko-Vanago	vidurinės	mokyklos	vyres-
nioji	istorijos	mokytoja	Giedrė	Škarnulienė),	be	mūsų,	partnerių	
teisėmis	dalyvavo	Graikija	 (Lesvos	 salos	kultūrinio	vystymo	
organizacija)	ir	Austrija	(Etnomuzikos	terapijos	institutas).	Aust- 
rai	jau	2006	metais	buvo	įsitraukę	į	Alytaus	muzikos	mokyklos	koor-
dinuojamą	„Grundtvig“	mokymosi	partnerystės	projektą	„Gydančios	
muzikos	gijos“	(HYMN),	o	Etnomuzikos	terapijos	instituto	direk-
torius	dr.	Gerhardas	Tucekas	įdėjo	daug	pastangų,	kad	neįgalūs	ar	
socialiai	apleisti	žmonės	galėtų	dalyvauti	muzikos	terapijos	užsiėmi-
muose.	Asociacijos	„Senoji	muzika“	vykdomame	projekte	su	Austri-
jos	partneriais	žengtas	dar	vienas	naujas	žingsnis	–	muzikos	terapijos	
metodai	pradėti	taikyti	Alytaus	poliklinikoje,	apskrities	Stasio	Kudir-
kos	ligoninėje,	Medicininės	reabilitacijos	ir	sporto	centre,	parengta	
magistrantūros	studijų	programa,	organizuojami	mokymai.
	 Vienoje	(Austrija)	lietuvių	parengtas	konferencijos	stendas	
sulaukė	didžiulio	susidomėjimo;	buvo	demonstruojamos	sutarti-
nės,	aiškinamos	neįgaliųjų	integracijos	galimybės	taikant	tradicinį	
meną,	pristatoma	Lietuvos	kultūra	ir	istorija,	medikai	supažindinti	
su	naujausiais	muzikos	ir	medicinos	specialistų	bendradarbiavimo	
pavyzdžiais,	švietimo	srityje	diskutuota	apie	neįgaliųjų	integracijos	
galimybes	meno	priemonėmis.
		 Visose	šalyse	buvo	galimybė	susipažinti	su	tautiniais	in- 
strumentais,	papildyti	žinias	nauju	repertuaru,	pasidalinti	patir-
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timi	seminaruose	ir	konferencijose.	Šio	projekto	metu	Alytaus	
ansamblis	„Senoji	muzika“	pasirašė	 labai	svarbias	bendra-
darbiavimo	sutartis	su	Alytaus	S.	Kudirkos	ligonine,	Alytaus	
poliklinika,	Medicininės	reabilitacijos	ir	sporto	centru.	Didelis	
seminarų	dalyvių	skaičius	parodė,	kad	tai	aktuali,	įdomi	tema.

	 Bendraujate	 su	 užsienio	 terapeutais	G.	Tuceku,	 
G.	Bujaku,	J.	Fachneriu.	Prašom	papasakoti,	kokią	įtaką	
vieni	kitiems	darote.
	 Po	šių	terapeutų	vizito	į	Lietuvą	kelios	lietuviškos	kank- 
lės	jau	iškeliavo	į	Austriją,	į	Vienos	medicininės	reabilitacijos	
kliniką,	kur	drauge	su	kitais	etnomuzikos	instrumentais	taikomos	
muzikos	terapijoje.	Užsieniečiai	domisi,	kaip	radikaliai	papras-
tomis	priemonėmis	(gamtos	garsais,	kūno	perkusija,	lopšinės	
melodijomis,	vaikiškomis	dainomis	ir	žaidimais,	ritminėmis	
skanduotėmis,	dainuojamaisiais	pasakų	intarpais)	galima	įtraukti	
žmogų	į	meninę	veiklą,	pažadinti	jo	aktyvumą	ar	nuraminti.	
	 Tuo	tarpu	mes	stebėjome	muzikos	ir	vandens	terapijos	
taikymą	ligoniams,	domimės	naujausiais	tyrimais	ir	jų	organiza-
vimu	specialiojoje	pedagogikoje	bei	muzikos	terapijoje.	Įdomūs	
ir	Lietuvai	dar	neįprasti	Jorgo	Fachnerio	moksliniai	darbai	apie	
pakitusias	sąmonės	būsenas,	manau,	ateityje	dar	sulauks	atskiro	
specialistų	dėmesio.
 
	 Minėjote,	kad	kiekvienas	žmogus	labai	glaudžiai	susi-
jęs	su	gamta	ir	tautos	kultūra.	Jo	mintys,	jausmai	ir	veikla	
susipina	su	šeimos	tradicijomis,	asmenine	patirtimi,	cha-
rakterio	savybėmis,	statusu,	sociokultūrine	veikla.	Tai	ati-
tinkamai	veikia	sveikatą,	gebėjimą	įveikti	stresą,	ligas.	Kaip	
sau	gali	padėti	žmogus,	kai	užsiima	menine	veikla?	Gal	yra	
kokie	dainavimo	pratimai,	nuvejantys	šalin	stresą	ir	baimes?	 
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Viršuje – Aldona Vilkelienė su muzikos terapeutu J. Moreno ir 
atstove iš Japonijos Seulo konferencijoje; apačioje – su gydytoja 
A. Dimšiene Vienos kongrese 
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		 Negalėčiau	įvardinti	universalių	receptų	–	juk	už	kiek- 
vienos	ligos	ar	negalios	slypi	asmeninė	istorija,	tačiau,	mano	
nuomone,	tiek	klasikinė	muzika,	tiek	etninė,	ar	džiazas,	turi	
savo	žavumo,	emocinės	įtaigos,	kurios	stiprumas	priklauso	nuo	
besiklausančiojo	meninių	interesų.
	 Etninė	daina	ypatinga	tuo,	kad	buvo	šimtmečiais	per-
duodama	iš	lūpų	į	lūpas,	tai	yra,	atkartojama	su	tokiu	pačiu,	
autentišku,	emocingumu.	Kitas	svarbus	etninės	dainos	bruožas	–	 
ji	yra	artimai	susijusi	su	tautos	kultūra	bei	asmenine	patirtimi:	
istoriniais	įvykiais,	asmeninėmis	ir	religinėmis	šventėmis.	Nors	
yra	tekę	stebėti,	jog	kai	kuriems	žmonėms	ir	kitų	tautų	dainos	
taip	pat	sukelia	stiprius	ir	netikėtus	išgyvenimus.	

	 2011	metais	Seule	(Pietų	Korėja)	XIII	pasaulio	muzi-
kos	terapijos	kongrese	skaitėte	pranešimą	„Kalbos	funkcijos	
atkūrimas	žmonėms,	patyrusiems	traumas,	taikant	daina-
vimą“	ir	pristatėte	mokslinius	tyrimus	bei	rezultatus,	kaip	
etninė	daina	padeda	smegenų	traumą	patyrusiems	žmonėms.	
Kokie	buvo	rezultatai	„gydant“	daina?
		 Insulto	atveju	arba	esant	kitokio	pobūdžio	smegenų	
traumai	dažnai	pažeidžiami	kalbos	centrai.	Tuo	tarpu	dainavimo	
procesas	priklausomas	nuo	kitų	centrų,	todėl,	nemokėdamas	
ištarti	žodžio,	ligonis	jį	gali	padainuoti.	Yra	atvejų,	kad	žmogus	
pravirkdavo	iš	netikėtumo,	išgirdęs	save	sklandžiai	dainuojantį	
žodį	„labas“	arba	frazę	„kaip	sekasi?“.
	 Kongreso	metu	pristačiau	jaunuolio	atvejį	 ir	dainos	
terapijos	epizodus.	Muzikos	terapeutė	iš	Japonijos	į	liaudies	
dainos	poveikį	sužalotam	jaunuoliui	reagavo	labai	emocingai	
ir	iš	karto	po	pranešimo	paprašė,	kad	užrašyčiau	lietuviškos	
dainos	natas.	Norėčiau	pasakyti,	kad	daina	–	ne	medelis,	kurį	
pasodinai	kitoje	žemėje,	ir	jis	vešės.	Tačiau	čia	svarbus	pats	
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principas	–	ne	melodijos	struktūra,	o	mano	pademonstruotas	
būdas,	kaip	galima	dirbti	su	liaudies	dainos	melodija,	kuri	Japo-
nijoje	yra	kitokia,	bet	nė	kiek	ne	blogesnė.	Pranešimas	buvo	
spalvingas	–	norėjau	kuo	daugiau	atskleisti	lietuviškos	dvasios	
ir	kartu	susieti	bendras	žmogiškąsias	vertybes,	kurios	svarbios	
Vakarų	ir	Rytų	pasaulyje.	Kalbėjau	apie	lopšines,	maldos	ritua-
lus	ir	lyginau	juos	su	kitomis	šalimis,	demonstravau	sutartines,	
kurių	neturi	jokia	kita	pasaulio	tauta,	ir	pristačiau	jų	ritualinę,	
sakralinę	prasmę.	

	 Ar	reikalinga	neįgaliesiems,	ligoniams,	seneliams	prie	
gydymo	medikamentais	dar	ir	meno	terapija?	
		 Štai	pavyzdys:	„Marytė	džiaugiasi	grodama	kanklėmis.	
Ji	puikiai	jaučia	ritmą,	švelniai	užgauna	stygas.	Veidas	švyti.	
Netrukus	pradeda	pasakoti	apie	vaikystę,	apie	tėvus,	apie	būrius	
dainuojančio	 jaunimo,	kai	vakarais	susirinkę	 jie	plėšydavo	
plunksnas	pagalvėms,	o	jų	darbus	lydėdavo	dainos.	Marytė	
prisiminė	dalyvavusi	ir	Dainų	šventėje,	pasakoja	įspūdžius,	į	
pokalbį	įsijungia	kiti	seneliai.	Visi	atgyja,	tampa	linksmesni,	
gyvybingesni,	patys	prašo	leisti	išmėginti	jėgas	grojant	kokiu	
nors	muzikos	instrumentu.“	
	 Tai	mokytojos	Audronės,	su	kuria	jau	nuo	2006	metų	
drauge	vykstame	į	etnomuzikos	terapijos	užsiėmimus,	pasakoji-
mas.	Jis	ir	atsako,	ar	reikia	muzikos.	Vieniems	muzika	pažadina	
prisiminimus,	kitus	nuramina	ar	įkvėpia	pasitikėjimo	savimi,	
suburia	į	bendraminčių	grupę.	Kartais	pravirkdo,	kartais	prajuo-
kina,	o	labiausiai	–	jungia	žmones,	nepalieka	vienatvei,	suteikia	
laukimo	viltį.

	 Su	kokiu	medicinos	darbuotojų	požiūriu	susiduriate,	
kai	ateinate	pas	ligonius	kankliuoti?	Ar	geranoriškai	būnate	
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priimti?	O	ir	patys	neįgalieji,	sergantieji	ar	noriai	jus	pri-
ima?	Juk	būna,	kad	kai	žmogus	serga,	jam	skauda,	jis	nenori	
nieko...	
	 Nuo	2008	metų	Alytaus	miesto	savivaldybė	remia	mūsų	
projektą	„Gydančioji	muzikos	galia“.	Tačiau	ir	nesant	finansuo-
jamų	projektų	dirbame	su	ligoniais	ir	neįgaliaisiais	Alytaus	svei-
katos	priežiūros	įstaigose	–	medicininės	reabilitacijos	ir	sporto	
centre,	Alytaus	Stasio	Kudirkos	ligoninės	paliatyviosios	slaugos	
skyriuje,	kai	kuriose	neįgaliųjų	asociacijose.	Bendradarbiaujame	
ir	su	medikais,	kuriems	rūpi	alternatyvi	medicina,	muzikos,	ergo,	
meno	terapijos	metodai.	Tai	sveikatos	priežiūros	įstaigų	vado-
vai,	administracijos	darbuotojai	–	Artūras	Vasiliauskas,	Adelė	
Dimšienė,	Juozas	Jakutis,	Almantas	Gelažius	ir	kiti.	Į	ligoninę	
negalima	ateiti	savavališkai	–	tam	visada	turi	būti	atsakingo	
mediko	pritarimas	ar	kvietimas.	Taip	pat	nerealu	tikėtis,	kad	
ligonis	pirmojo	susitikimo	metu	ims	ir	uždainuos.	Darbas	vyksta	
žingsnis	po	žingsnio,	o	kai	atsiranda	pasitikėjimas,	nuskamba	ir	
pirmieji	muzikos	garsai.

	 Ar	namuose	artimiesiems	slaugant	ligonį,	auginant	
neįgalų	vaikutį	ar	esant	pačiam	neįgaliam	įmanoma	padai-
nuoti?	Jeigu	taip,	nuo	ko	pradėti?	
		 Artimieji	gali	labai	daug	padėti	–	kas,	jeigu	ne	šeimos	
narys,	labiausiai	žino	ligonio	poreikius,	norus,	viltis.	Bendrau-
dama	su	ligoniais,	neįgaliaisiais	ir	jų	šeimos	nariais,	matau,	
jog	muzikos	terapijos	reikia	ir	šeimos	nariams	–	pavargusiems,	
nusiminusiems,	slepiantiems	nuo	ligonio	savo	nerimą	ir	susi-
rūpinimą.	Ką	ten	šeimos	nariams!	Net	gydytojai	ar	medicinos	
seselės	dažnai	pajuokauja:	ateikite,	nes	ir	mums	reikia	muzikos	
terapijos.	Ir	ateiname.	Tik	ne	muzikos	terapijos	užsiėmimus	
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vedame,	o	koncertuojame	medicinos	darbuotojams,	atsinešdami	
nuotaikingus,	subtiliai	parinktus	muzikos	kūrinius.

	 Lietuvos	edukologijos	universitete	dėstote	neįgaliųjų	
meninį	ugdymą.	Kokios	srities	specialistai	šiuo	metu	Lietu-
voje	šias	žinias	gali	pritaikyti?
		 Mano	kursas	magistrantams	„Specialioji	meno	peda-
gogika“	skirtas	būsimiesiems	meno	dalykų	–	muzikos,	teatro,	
šokio,	dailės	–	mokytojams.	Kaip	žinia,	mūsų	Meninio	ugdymo	
katedros	absolventai	 įgyja	kompetencijų,	 leidžiančių	dirbti	
ugdymo,	kultūros	srityse,	 studijuoti	doktorantūroje,	atlikti	
edukologijos	tyrimus	ir	taip	toliau	plėtoti	meninio	neįgaliųjų	
ugdymo	technologijas.	

	 Dažniausiai	dirbate	su	sveikais	studentais.	Kokios	jų	
žinios	apie	neįgaliuosius	ir	ar	daug	turite	pasekėjų?
		 Manau,	kad	studentus	būtų	galima	skirstyti	į	tuos,	kurie	
galvoja	„nemanau,	kad	man	meninio	ugdymo	užsėmimuose	teks	
susitikti	su	neįgaliuoju“,	ir	į	tuos,	kurie	sau	sako	„ką	gi,	jeigu	
reiks,	dirbsiu	ir	su	neįgaliais“...	Tačiau	labiausiai	mane	žavi	
jauni	meno	dalykų	būsimieji	mokytojai,	kurie	domisi	neįgaliųjų	
ugdymu,	atidžiai	studijuoja	užsiėmimų	vaizdo	įrašus,	dalyvauja	
specialiojo	ugdymo	konferencijose,	lankosi	neįgaliųjų	meni-
niuose	pasirodymuose,	klausia,	diskutuoja.	Tad	pasekėjų	turiu,	
norinčių	rašyti	magistro	darbą	specialiojo	ugdymo	temomis	taip	
pat	pakanka.

	 Ačiū	už	įdomų	pokalbį.

Aldonos Vilkelienės albumo nuotraukos
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Sabina	REBŽDYTĖ

	 Viena	veikliausių	periferijoje	dirbančių	Lietuvos	žmonių	
su	negalia	sąjungos	asociacijų	–	Ukmergės	krašto	neįgaliųjų	
sąjunga,	kuriai	ilgus	metus	vadovauja	nenuilstanti	pirmininkė	
Lionė	Aleksienė.	
	 Kas	nebūtų	girdėjęs	apie	šios	asociacijos	kiekvieną	rugsėjį	
organizuojamą	respublikinę	negalės	žmonių	meno	ir	taudodailės	
parodą	„Rudens	saulutė“,	renginį,	kuris	sutraukia	į	Ukmergę	po	
250	–	300	neįgalių	kūrėjų?
	 Kas	negirdėjo	Kazimiero	Piestinio	vadovaujamo	„Dainos“	
ansamblio?	Kas	nematė	ukmergiškių	šventėje	„Pasijuokime	kartu“?
	 Žinoma,	šventėse	visi	esame	ryškesni,	geriau	matomi.	
Tačiau	labai	smagu,	kad	Ukmergėje	gyvenimas	virte	verda	ir	kas-
dien.	Rutinos	požymių	šioje	organizacijoje	kol	kas	nerasta.	O	tai	–	
smagiausia	žinia,	kuria	galime	pasidalinti	su	„Bičiulio“	skaitytojais.
 

Ukmergėje rutinos 
požymių nerasta
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sveikatingumo metai –
 į naudą visiems

	 	Ukmergės	rajono	savivaldybės	sveikatos	rėmimo	progra-
mos	lėšomis	vykdytas	projektas	„Neįgaliųjų	sveikatos	ugdymas	
Ukmergės	krašto	neįgaliųjų	sąjungoje“	–	tik	vienas	iš	asociacijos	
pernykščių	darbų,	leidęs	nemažam	būriui	Ukmergės	krašto	ne- 
įgaliųjų	sąjungos	narių	bei	kitoms	organizacijoms	priklausančių	
žmonių	klausyti	paskaitų,	mokytis	fizinio	aktyvumo,	subalan-
suotos	mitybos,	sveiko	gyvenimo	būdo	paslapčių.	Užsiėmimus	
lankę	dalyviai	taip	pat	sužinojo,	kaip	viena	ar	kita	liga	sergan-
tiems	atitrūkti	nuo	slegiančių	minčių.
	 Viešojoje	 įstaigoje	 „Sveikatos	 oazė“	Anykščiuose	
45-iems	sąjungos	nariams	buvo	suteiktos	vandens	ir	pirčių	pro-
cedūros	–	mankštos,	užsiėmimai	vandenyje,	įvairiose	gydomo-
siose	pirtyse,	kur	kiekvienas	galėjo	pasirinkti	pagal	jo	sveikatos	
būklę,	poreikius	jam	tinkamus	malonumus.	Asmenys,	dalyvavę	
minėtose	vandens	procedūrose	ir	įvairiose	pirtyse,	grįžo	namo	
sustiprėję,	pagerinę	savijautą	ir	bent	laikinai	palengvinę	negalios	
sukeltus	sunkumus.
	 Pirmininkė	Lionė	Aleksienė	sakė	esanti	be	galo	dėkinga	
Ukmergės	rajono	savivaldybės	administracijai	ir	Sveikatos	tary-
bos	nariams	už	neįgaliesiems	suteiktą	galimybę.	Ji	įsitikinusi,	
jog	gautos	žinios	didins	kiekvieno	dalyvio	atsakomybę	už	savo	
sveikatą,	skatins	gyventi	kokybiškesnį	gyvenimą.
	 „Jeigu	neturėtume	paramos	Savivaldybėje,	jeigu	nebūtų	
žmonių,	suprantančių,	kokiomis	sunkiomis	sąlygomis	kartais	
tenka	dirbti,	nežinau,	kaip	reikėtų	verstis,“	–	sakė	organizacijos	
vadovė.

Ukmergėje rutinos 
požymių nerasta
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kaip gyventi „amžinai“?

	 Šią	paslaptį	Ukmergės	krašto	neįgaliųjų	sąjunga	sužinojo,	
susirinkę	į	konferenciją	Ukmergės	turizmo	ir	verslo	informacijos	
centre.	Ji	surengta	vykdant	dar	vieną	Ukmergės	savivaldybės	
sveikatos	rėmimo	programos	finansuojamą	projektą	–	„Organų	
donorystė	–	gyvensiu	amžinai“.
	 Konferencijoje	dalyvavo	Ukmergės	savivaldybės	gydy-
tojas	Vytautas	Motiejūnas,	rajono	sveikatos	tarybos	nariai	Jolita	
Lopatienė,	Nijolė	Kaselienė,	Rasa	Ragelytė,	pirminės	sveikatos	
priežiūros	centro	poliklinikos	vedėja	Gražina	Zaikauskienė,	miesto	
ir	kaimiškųjų	seniūnijų	socialiniai	darbuotojai,	Jono	Basanavičiaus	
gimnazijos	mokytoja	Alma	Žižienė,	socialinė	pedagogė	Irena	Pa- 
tėjūnienė,	Antano	Smetonos	gimnazijos	moksleiviai,	Ukmergės	
rajono	bendruomenės	atstovai	ir,	žinoma,	Sąjungos	nariai.
	 Sulaukta	ir	garbių	svečių.	Atvyko	profesorius	Balys	Dai-
nys,	Lietuvos	asociacijos	„Gyvastis“	prezidentė	Ugnė	Šakūnienė,	
Nacionalinio	transplantacijos	biuro	direktoriaus	pavaduotoja	
Audronė	Būziuvienė.
	 Ukmergės	krašto	neįgaliųjų	sąjunga	–	pirmoji	iš	ne- 
įgaliųjų	organizacijų,	kuri	jau	antrus	metus	iš	eilės	propaguoja	
ir	skatina	rajono	bendruomenę	nebūti	abejingais	donorystei.	
Dirbant	kartu	su	asociacijos	„Gyvastis“	atstovais,	kas	kartas	
atsiranda	vis	daugiau	žmonių,	kuriems	organų	persodinimo	ir	
donorystės	klausimai	svarbūs.	
	 Šių	metų	konferencijoje	buvo	perskaityti	3	pranešimai.
	 Visiems	įdomi	Ugnės	Šakūnienės,	kuri	gyvena	su	per-
sodintu	inkstu,	patirtis.	Ji	išsamiai	pasakojo,	kodėl	susergama,	
kokios	medicininės	procedūros	atliekamos	transplantacijos	lau-
kiantiems	ligoniams,	kokias	emocijas	žmogus	išgyvena	laukda-
mas	donoro	organo	ir	kaip	gyvena	po	persodinimo	operacijos.	
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Viršuje – ukmergiškių svečias profesorius Balys Dainys; apačioje – 
konferencijos „Organų donorystė – gyvensiu amžinai“ akimirka
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	 Kita	pranešėja,	Audronė	Būziuvienė,	supažindino	daly-
vius	su	Nacionalinio	transplantacijos	biuro	veikla,	pasakojo	apie	
donorystės	proceso	koordinavimą,	teisinę	bazę,	donorystės	ir	
transplantacijos	statistiką.	
	 Neišdildomą	įspūdį	paliko	ir	profesoriaus	Balio	Dainio	
paskaita.	Jis	papasakojo	organų	persodinimo	istoriją	(profeso-
rius	dalyvavo	pirmojoje	inksto	transplantacijoje	1970	metais)	ir	
pateikė	daug	naudingos	tiesos	apie	inkstų	sveikatą.	Susirinkusi	
auditorija	ilgai	nepaleido	profesoriaus	–	klausimų	būta	daug	ir	
pačių	įvairiausių.
	 Dar	vienas	įdomus	konferencijos	svečias	–	Rimvydas	
Vekerotas,	jau	septyneri	metai	gyvenantis	su	persodinta	širdimi.	
Jis	tapo	gyvu	pavyzdžiu	teorinių	kalbų	apie	donorystę.

rotary klubo narių parama

	 Ukmergės	 krašto	 neįgaliųjų	 sąjungos	 pirmininkė	 
L.	Aleksienė	pasidžiaugė	gražiu	bendradarbiavimu	su	Rotary	
klubo	nariais.	Kasmet	šis	klubas	prieš	šventes	paremia	sunkiau	
gyvenančius	miestelėnus.	Ne	išimtis	–	ir	prabėgę	metai,	kai	prieš	
Kalėdas	rotariečių	paramos	lėšomis	Sąjunga	organizavo	šventinį	
maitinimą.
	 „Kaip	visada	pirmiausiai	viską	aptariame	su	Rotary	klubo	
prezidentu	Vytu	Kromeliu,	aktyviausiais	rėmėjais	Rimvydu	
Civilka,	Jonu	Rinkevičiumi	bei	kitais	nariais,	–	pasakojo	L.	Alek-
sienė.	–	Juk	reikia	pagalvoti	apie	žmonių	maitinimo	trukmę,	apie	
lauknešėlių	paruošimą...	Kai	dirbi,	klausimų	visuomet	iškyla.“ 
	 Nuo	gruodžio	vidurio	Utenos	gatvėje	esančioje	valgyk- 
lėlėje	žmonės	pradėti	maitinti	karšta	tiršta	sriuba	su	duona.	Iš	
viso	čia	maitinosi	32	sunkiai	besiverčiantys	asmenys	–	neįga-
lieji	ir	garbaus	amžiaus	senjorai.	Lankytojai	labai	džiaugiasi	šia	
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Rotary klubo prezidentas Vytas Kromelis ir kiti nariai Kūčių dieną 
atvyko į labdaros valgyklėlę pasveikinti neįgaliųjų ir senjorų. 
Rotariečiams visų vardu dėkojo organizacijos vadovė Lionė Aleksienė
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paslauga.	Kasmet	mažėjant	pajamoms,	deja,	ne	visi	ukmergiškiai	
gali	sau	leisti	bent	kartą	per	dieną	sočiai	pavalgyti	kokybiško	
maisto,	nusipirkti	produktų	šventėms.
	 Padėkos	žodžiai	rėmėjams	buvo	ištarti	Kūčių	dieną,	po	
to,	kai	visi	32	klientai	pasistiprino	žuviene,	o	kai	kas	tos	skanios	
sriubos	net	ir	į	stiklianiukus	prisipylė	–	besiartinančioms	Kalė-
doms.	Nesvarbu,	kad	Kūčios	–	poilsio	diena:	Vytas	Kromelis,	
Jonas	Rinkevičius	ir	kiti	klubo	nariai	apsilankė	valgyklėlėje,	kad	
pasveikintų	žmones,	palinkėdami	stiprybės,	sveikatos,	artimųjų	
meilės	bei	šilumos.	
	 Lionė	Aleksienė	visų	lankytojų	vardu	dėkojo	Rotary	
klubo	nariams	už	jų	rūpestį,	suteiktą	paramą,	dėl	kurios	dalis	
miesto	žmonių	kas	metai	turi	šiek	tiek	gausesnį	šventinį	stalą	ir	
skaidresnę	nuotaiką.	Rotariečiai	pažadėjo,	kad	graži	akcija	bus	
tęsiama	ir	toliau.	

negalima užmiršti vaikų

	 Ukmergės	krašto	neįgaliųjų	sąjungoje	daug	dėmesio	
skiriama	neįgaliems	vaikučiams,	o	taip	pat	ir	tiems	mažiesiems,	
kuriuos	augina	neįgalūs	tėveliai.
	 Jau	 tapo	gražia	 tradicija,	 kad	prieš	Naujuosius	pas	
Ukmergės	krašto	neįgaliųjų	sąjungos	vaikučius	į	namus	atke-
liauja	Snieguolių	lydimas	Kalėdų	senelis	su	didžiuliu	maišu	
dovanų.	Seneliui	kelią	į	vaikų	namus	parodo	socialinės	darbuo-
tojos	padėjėja	Asta	Karalienė.	
	 Už	vaikams	skirtas	dovanėles,	asociacija	dėkinga	rajono	
ūkininkams	Žibutei	Razvadauskienei,	Zenonui	Vaičiuliui,	
Vidmantui	Balandžiui,	o	už	pagalbą	lankant	vaikučius	namuose	
pirmininkė	didžiulį	ačiū	taria	Jono	Basanavičiaus	gimnazijos	
gimnazistams	Deividui	Giliui,	Lorai	Jane	Iredale	ir	Emilijai	

Jaunieji neįgalūs ukmergiškiai 
vasaros stovykloje
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Auglytei.	Taip	pat	asociacijos	vadovė	dėkoja	Ukmergės	skautų	
vadovei	Rasai	Žemaitytei	bei	jauniesiems	skautams,	prisidė-
jusiems	prie	šios	gerumo	akcijos	savo	gamybos	atvirukais	bei	
žaisliukais.	
	 Be	rėmėjų,	pasak	Lionės	Aleksienės,	organizacija	būtų	
kaip	be	rankų.	Štai	pernai	vasarą	nemažas	būrys	organizacijos	
vaikų,	lydimi	tėvelių	ar	globėjų,	vyko	į	aktyvią	poilsio	stovyklą	
prie	Baltijos	jūros.	Lėšas,	skirtas	neįgaliųjų	vaikų	ir	jų	globėjų	
kelionės	išlaidoms,	parūpino	Ukmergės	savivaldybės	adminis-
tracijos	vadovai	ir	NVO	projektų	vertinimo	komisija.	Tačiau	
prie	kelionės	labai	prisidėjo	ir	kiti	rėmėjai	–	UAB	„Statybos	
montavimo	darbai“	direktorius	Valdas	Petronis	bei	atsakingas	
darbuotojas	Remigijus	Blockus,	taip	pat	–	UAB	„Stradivarijai“	
direktorius	Marius	Savanevičius.	
	 Neįgalūs	vaikučiai	stovykloje	sportavo,	žaidė	įvairius	
žaidimus,	minė	mįsles,	ugdė	bendravimo	įgūdžius.	Laisvu	nuo	
užsiėmimų	metu	vaikai	aplankė	Jūrų	muziejų,	kur	stebėjo	jūros	
liūtų	bei	ruonių	pasirodymus,	taip	pat	Gintaro	muziejų	Palan-
goje,	pabuvojo	Klaipėdoje.	
	 Neįgaliems	vaikučiams	ši	stovykla	–	nuostabiausias	metų	
įvykis,	nes	daugelis	jų	gyvenime	nebuvo	matę	jūros.

Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos nuotraukos
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	 Rita	Oškinienė	iš	Klaipėdos	rajono	atsiuntė	žurnalui	
vaistų,	skatinančių	virškinimą,	aprašą	ir	klausimą,	ar	galėtų	būti,	
kad	nuo	šių	vaistų	vartojimo	jai	išsivystė	kasos	uždegimas.
	 Laišką	paprašėme	pakomentuoti	gydytoją	dietologę	Liną	
VINIARSKAITĘ.

	 Esu	šokiruota	vaistininkų	paskelbta	statistika,	kad	per	
didžiąsias	metų	šventes	preparatų	nuo	sutrikusio	virškinimo	par-
davimai	šokteli	trečdaliu.	Susiformavo	tikrai	ydinga	nuomonė,	
jog	prie	švenčių	stalo	galima	be	saiko	valgyti	ir	gerti	įvairius	
stipriuosius	gėrimus,	nes	nuo	šventinio	persivalgymo	gelbsti	
„stebuklinga“	tabletė.
	 Virškinimo	fermentai	yra	vaistai.	Tai	medikamentinė	
pagalba	sutrikusiam	virškinimui.	Pirkti	juos	ir	vartoti	su	mintimi,	
kad	galima	„lepintis“	–	tikra	nesąmonė.	Žmogui	tam	ir	duotas	
protas,	kad	valdytų	ir	pažabotų	savo	poreikius.	Negalima	persi-
valgymo	padarinių	skubėti	malšinti	virškinimo	fermentais.	
	 Taip,	kartais	tokių	tablečių	organizmui	prireikia.	Tačiau	
vartoti	 juos	galima	tik	gydytojui	rekomendavus,	o	ne	savo	
nuožiūra.	Nereikia	laukti	stebuklų	iš	virškinimą	pagerinančių,	
kepenis	„valančių“	maisto	papildų	arba	kažkokių	kitų	tablečių	
bei	žolelių	preparatų,	net	nežinant	jų	tikslios	sudėties.	Tai	gali	
pridaryti	daugiau	žalos	nei	naudos.	

Mūsų virškiniMas — 
Mūsų sveikata
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	 Pajutus	akivaizdžius	persivalgymo	simptomus,	reikėtų	
skubėti	ne	į	vaistinę,	o	pirmiau	pasikonsultuoti	su	gydytoju	ir	
atlikti	būtinus	tyrimus.	
	 Dėl	persivalgymo	dažniausiai	sutrinka	virškinimas,	jau-
čiasi	sunkumas	ir	skausmai	pilve,	galbūt	–	kąsnio	stovėjimas,	
pykinimas,	gali	būti	rūgšties	jausmas	burnoje,	rėmens	ėdimas,	
tuštinimosi	sutrikimų.	Persivalgymas	gali	sukelti	ne	vien	virš-
kinimo,	kepenų	funkcijos	sutrikimus,	bet	ir	daug	pavojingesnį	
kasos	uždegimą	–	pankreatitą.	Dėl	šių	priežasčių	raginu	nesiimti	
savigydos,	kuri	gali	sukelti	rimtų	komplikacijų,	o	atlikus	būtinus	
tyrimus	ir	išsiaiškinus	tikrąsias	negalavimų	priežastis,	užkirsti	
kelią	ligoms.
	 Pirminei	virškinimo	sistemos	diagnostikai	naudojami	
biocheminiai	kepenų	fermentų	tyrimai	–	asparagininė	amino-
transferazė,	alanininė	aminotransferazė,	šarminė	fosfotazė,	
gamagliutamiltransferazė.	Taip	pat	būtina	išsitirti,	ar	nėra	skran-
dyje	gyvenančios	Helicobacter pylori	bakterijos,	kuri	sukelia	
gastritą,	opaligę	ir	net	skrandžio	vėžį.	Kasos	funkcijai	įvertinti	
reikia	padaryti	kasos	uždegimą	rodantį	tyrimą	–	pankreatinę	ami-
lazę.	Visi	šie	tyrimai	atliekami	iš	kraujo	mėginio	ir	yra	prieinami	
bet	kurioje	pirminės	asmens	sveikatos	priežiūros	įstaigoje	ar	
laboratorijoje.
	 Higienos	instituto	duomenimis,	virškinimo	sistemos	
ligos	gali	būti	pragaištingos,	lygiai	kaip	širdies	ir	kraujagyslių	
patalogija,	onkologiniai	susirgimai	ar	traumos.	Nuo	virškinimo	
sistemos	ligų	Lietuvoje	per	metus	miršta	vidutiniškai	5,5	proc.	
vyrų	ir	4,5	moterų.	Mirčių	nuo	virškinimo	sistemos	ligų	dažniau-
sia	priežastis	–	lėtinis	kepenų	pažeidimas.
	 Tad	saugokime	savo	sveikatą	ir	visada	pirmiau	kreipki-
mės	į	gydantį	gydytoją,	o	tik	po	to	–	į	vaistinę.
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Kaip meilė pakeitė 
irenos ir sergejaus 
gyvenimą

BŪkiM pažĮsTaMi

Gasperas	ALEKSA

Kai vyras merkia akį

	 Irena	–	žvali,	aktyvi	ir	pasitikinti	savimi	moteris	iš	
karto	krenta	į	akis	ratelinukų	būryje.	Ji	moka	aiškiai	ir	įtiki-
namai	ginti	savo	nuomonę.	Vežimėliu	juda	greitai	ir	tiksliai.	
	 Sergejus	–	tylenis,	geros	širdies,	gal	kiek	liūdesiu	pažy-
mėta	šypsena	sutinka	kiekvieną	pašnekovą.	Jam	sunku	šnekėti	
lietuviškai,	tai	jį	trikdo.	
	 Sergejus	prisimena:	„Prieš	penkerius	metus	Valaku-
piuose	mokiausi	iš	odos	gaminti	įvairius	dailius	daiktus.	Žiū-
riu,	šalia	manęs	susikaupusi	dirba	simpatiška	moteris.	Ji,	kaip	
ir	aš,	sunkiai	vaikšto.	Atkreipiau	dėmesį,	jog	jai	sunkiau	sekasi	
supjaustyti	odos	gabaliukus,	nupinti	dirželį	iš	kelių	gijų...	
Pasisiūliau	padėti.	Kuo	toliau,	tuo	labiau	ji	man	patinko	–	 
mandagi,	šneka	labai	gražiai...“	
	 Irena	juokiasi:	„Tada	dar	galėjau	paeiti	pasiremdama	
vaikštyne,	kojų	protezai	skaudžiai	spaudė.	Matau	ir	netikiu	
savomis	akimis:	vyriškis	šalia	ne	tik	pagalbą	siūlo,	bet	vis	
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nutaikęs	progą	akį	man	pamerkia.	Ir	klausiu	jo:	ar	tavo	akys	
nesveikos?	Jis	šypsosi,	nieko	nesako,	galvoju:	na,	kas	per	
keistuolis?!“

Panašūs gyvenimai, 
panaši patirtis

	 Irenos	vaikystė	 ir	 jaunystė	prabėgo	Kybartuose,	
pasienio	miestelyje,	pro	kurį	nutiesta	svarbi	geležinkelio	
Sankt-Peterburgo	–	Varšuvos	geležinkelio	linija.	Plieni-
niai	bėgiai	moteriai	primena	vaikystės	išdaigas	ir	skaudžią	
nelaimę.	Mokinukai,	trumpindami	kelią	į	mokyklą,	nebijo-
davo	landžioti	po	stovinčiais	vagonais.	Irena	ir	dabar	nesu-
pranta,	kas	tamsią	ir	niūrią	dieną	ją,	subrendusią	moteriškę,	
pastūmėjo	vėl	prisiminti	paauglystės	išdaigas.	Ji	atsibudo	
Vilniuje	reanimacijos	skyriuje	po	gilaus	šoko	ir...	jau	be	
abiejų	kojų.	
	 Sergejus,	sveikas	ir	stiprus	vyras,	dirbo	statybose.	Be	
aiškios	priežasties	jam	pradėjo	mausti	kojų	blauzdas.	Iš	pra-
džių	nekreipė	į	negalavimą	dėmesio	–	tolėliau	einant,	kad	ir	
užeidavo	skausmai,	minutėlę	pastovėjus	vėl	viskas	būdavo	
gerai.	Kartais,	kai	skausmas	suimdavo	ne	juokais,	pasvarsty-
davo,	jog	reikėtų	pasirodyti	gydytojams.	Tačiau	delsė	ir	delsė,	
kol	vieną	dieną	kantrybė	pasibaigė...	
	 Teko	pasikliauti	chirurgais.	Jie	užakusias	kojų	arterijas	
bandė	pakeisti	kraujagyslių	protezais.	Po	aštuonių	operacijų	
Sergejus	neteko	kojos.	Kita	koja	tapo	labai	silpna.	
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Jausmas – kaip malda

	 Irena	ir	Sergejus	pajuto	abipusę	simpatiją.	Nykokas	
vienišių,	bandančių	išsikapstyti	iš	negalių	teikiamų	sunkumų,	
gyvenimas	diena	po	dienos	šviesėjo.	
	 Dažnam	žinomas	posakis:	„Nesvarbu,	ką	šneki,	svarbiau	–	 
kaip	elgiesi.“
	 Panašiai	nutiko	ir	Sergejui	su	Irena.	Kai	prireikdavo	
pagalbos,	 jiedu	be	didelių	šnekų	ištiesdavo	vienas	kitam	
ranką.	
	 Tačiau	kartais	už	žodžius	ir	veiksmus	daug	svarbesnės	
būna	žmogaus	mintys.	Sergejus	ir	Irena	savo	ateitį	įsivaizdavo	
panašiai.	Kuris	pirmasis	pasiūlė	gyventi	kartu,	šiandien	jiedu	
neprisimena.	O	gal	nenori	pasakoti,	nes	tai	abiem	labai	asme-
niška	ir	jautri	tema.	Ypač	po	patirtų	šeimyninių	nesėkmių.	
	 Ir	vis	dėlto	žmogus	sutvertas	meilei	–	jam	negera	būti	
vienam.	Tačiau	kaip	kartais	sunku	sutikti	tą,	kuris	galėtų	tapti	
artimu...
	 Išvada	tokia:	egzistuoja	subtili,	bet	aiški	riba	tarp	
paprasčiausio	noro,	kad	tikrovė	būtų	kitokia,	ir	gilaus	tos	
tikrovės	išgyvenimo	mintimis	ir	jausmais.	
	 Irena	įtikinamai	paaiškina:	„Po	nelaimės	buvau	gilioje	
psichologinėje	duobėje,	pasidariau	nejudri,	priaugau	svorio.	
Baisu	tas	dienas	ir	savaites	net	prisiminti.	Sergejus	mane	
prikėlė	naujam	gyvenimui.	Kai	nuvažiavau	į	Kybartus	pas	
gimines	ir	aplankiau	pažįstamus,	žmonės	galvomis	kraipė.	
Visi	stebėjosi:	ar	čia	tikrai	tu,	Irena?	Nebeatpažįstam	tavęs,	
tapai	panaši	į	padūkusią	gimnazistę...“
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	 Kas	pakeitė	Irenos	ir	Sergejaus	gyvenimus?	
	 Atsakant	į	užduotą	klausimą	reikia	atminti,	kad	tikrovę	–	 
šiuo	atveju	grįžimą	į	pilnavertį	gyvenimą!	–	lemia,	pasak	
Ernesto	Hemingvėjaus,	dviejų	žiūrėjimas	viena	kryptimi.	
Tuomet	jausmų	galia	prilygsta	nuoširdžiausiai	maldai.	

Tikrovės kūrimo abėcėlė 

	 Šiuolaikinės	kvantų	fizikos	naujausi	atradimai	liudija,	
kad	emocijos	vaidina	svarbų	vaidmenį	keičiant	mus	supančią	
tikrovę.	Skaitytojas	gali	nustebti	ir	paklausti:	„Kaip	nelaimės	
akivaizdoje	galima	jaustis	taip,	lyg	ta	tikrovė	būtų	kitokia?“	
Juk	neimsime	meluoti	sau,	kad	traumos	pasekmės	dingo,	
kai	nebėra	kojų.	Klausimas	ne	tik	ironiškas,	bet	ir	kvailas.	
Garsusis	fizikas	Albertas	Einšteinas	kartą	pasakė	štai	ką:	
„Neįmanoma	išspręsti	problemos	vadovaujantis	tokia	pačia	
mąstysena,	kuri	tą	problemą	pagimdė.“	
	 Jei	pripažįstame,	kad	galime	pakeisti	tikrovę,	kyla	
pagrįstas	klausimas:	„Kaip	tą	padaryti?	Kaip	įtikėti,	kad,	
pavyzdžiui,	koks	nors	žmogus	yra	sveikas,	jei	jo	kūnas	aki-
vaizdžiai	ligotas?“	
	 Kad	pasirinktume	kitą	galimybę	sau	arba	artimajam,	
nepakanka	vien	mąstyti	apie	pasveikimą	ar	norėti,	kad	artima-
sis	pasveiktų.	To	net	derėtų	vengti.	Bijodami	netekti	artimųjų,	
nesusiviliokime	lengviausiu	sprendimu:	neigti	tikrovę,	nepri-
pažinti	savo	arba	artimojo	ligos.	Kol	nepradėsime	mąstyti,	kad	
liga	traukiasi,	kol	nesiimsime	aktyvių	veiksmų	jai	įveikti,	tol	
liksime	nusivylę.	Tas	pats	atsitinka	tapus	neįgaliu.	
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Svarbiausia – suprasti 

	 Irena	sąmoningai	nekūrė	jokių	teorijų.	Jos	gyvybin-
gumą	pažadino	nauja	tikrovė	–	pažintis,	bendravimas	ir	gyve-
nimas	kartu	su	Sergejumi.	Irena	užmiršo	bėgius,	ligoninę	ir	
vienatvę.	Nemažiau	pasikeitė	ir	Sergejaus	gyvenimas,	tik	jis	
mažakalbis	ir	jam	sunku	apibūdinti	savo	emocijas.
	 Kiekviename	žmoguje	slypi	dvasinis	pradmuo,	kuris	
savo	prigimtimi	skatina	mus	reikštis.	Mūsų	viduje	slypi	galingos	
galios.	Irenos	ir	Sergejaus	atveju	jas	pažadino	pati	sielų	prigimtis.	 
	 Giliausios	dvasinių	mokymų	tiesos	sako,	kad	atjauta	
atbunda	mumyse	tada,	kai	visiškai	atsikratome	egoizmo.	Kaip	
tik	tuomet	mūsų	jausmų	ir	emocijų	kokybė	pasiekia	lygį,	lei-
džiantį	keisti	savą	ir	kitų	gyvenimus.	Praktikuojantys	katalikai	
žino,	jog	maldomis	galima	pasiekti	tikslą	tik	tada,	kada	mūsų	
troškimai	yra	neegoistiški,	be	slaptų	paskatų.
	 Kodėl	sunkiausia	nugalėti	nerimą	ir	baimę,	kurie	ištinka	
žmogų	pirmomis	dienomis	ir	savaitėmis	susirgus	ar	tapus	neį-
galiu?	Todėl,	kad	nelaimėn	papuolusį	žmogų	trikdo	artimųjų	
gailestis.	Suvokti	save	kaip	asmenybę,	turinčią	kitokį	kūną,	
padeda	tik	atjauta.	Pasak	Irenos,	reabilitacijos	sistema	puikiai	
veikia,	tačiau	tinkamai	ja	pasinaudoti	ir	išmokti	gyventi	su	
pasikeitusiu	kūnu	vienų	vienam	neįmanoma.	

Išnaudojo visas galimybes

	 Irena	su	vyru	išsiskyrė	po	dvidešimties	bendro	gyve-
nimo	metų	ir	nepalūžo.	Su	sūnumi	Arūnu	įsteigė	firmą,	kuri	
gamino	langus,	duris	ir	kitus	daiktus.	Sūnus	ir	duktė	Rita	
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sukūrė	šeimas,	tad	moterį	pradžiugino	anūkės	–	Gabrielė,	Ger-
mantė,	Radvilė	ir	Martyna.	Kad	ne	trauma,	Irena	ir	šiandien	
dirbtų	mėgstamą	darbą.	
	 Sergejus	į	savo	motinos	gimtinę	iš	Čeliabinsko	sugrįžo	
be	šeimos,	sėkmingai	įsikūrė.	Jis,	pasak	paties,	krikščionis	
starovieras,	o	lietuviškai	tariant,	sentikis,	tad	neturi	žalingų	
įpročių.	Liga,	kojų	arterijų	užakimas,	Sergejui	tapo	pačiu	sun-
kiausiu	išbandymu.	
	 Irena	džiaugiasi,	kad	susidūrę	su	neįgaliųjų	sociali-
nės	integracijos	sistema,	abu	nenusivylė.	Jiedu	su	Sergejumi	
išbandė	įvairias	jiems	reikalingas	priemones.	Naudojasi	tin-
kamai	pritaikytais	kojų	protezais,	kai	pavargsta,	juda	ranko-
mis	varomais	rateliais.	Kaip	rašiau	straipsnio	pradžioje,	abu	
įgijo	profesijas,	išmoko	gaminti	įvairius	dirbinius	iš	odos.	
Gimines	ir	bičiulius	pradžiugina	dėžutėmis,	apyrankėmis	ir	
kitais	papuošalais.	Deja,	įsidarbinti	vis	nepavyksta.	Indivi-
dualiai	prekiauti	savo	dirbiniais	taip	pat	nesiseka	–	trūksta	
lėšų	medžiagoms	nusipirkti.	Be	to,	abu	neturi	komercinių	
įgūdžių.	

Vargas suteikė drąsos

	 Pradėję	gyventi	kartu,	Irena	ir	Sergejus	išsinuomavo	
butą	ir	pajuto,	jog	neišsivers	iš	neįgalumo	socialinių	pašalpų.	
Kiekvieną	mėnesį	pritrūkdavo	pinigų	vaistams,	maistui	ir	
mokamoms	paslaugoms.	Viename	susitikime	su	valdžios	žmo-
nėmis	Irena	išdrįso	premjerą	Algirdą	Butkevičių	pasikviesti	į	
svečius	ir	parodyti	savo	aplinką...	
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	 Ne	vienas	pagalvos:	kad	jau	paties	premjero	reikia	
pagalbos	prašyti,	tai	socialinėje	sferoje	ne	viskas	gerai...
	 Tikra	tiesa,	kad	prie	kiekvieno	mažiausio	valdininko	
nepastatysi	prižiūrėtojo,	kuris	tikrintų	jo	darbo	kokybę.	
	 Vis	dėlto	Irena	ir	Sergejus	žiūri	į	gyvenimą	optimistiš-
kai	ir	tiki:	geri	darbai	verti	pagyrimo	ir	padėkos.	Dabar	jiedu	
gyvena	socialiniame	būste	ir	užuot	mokėję	už	nuomą	450	litų,	
moka	tik	65	–	skirtumas	akivaizdus.	

Ieškant naujų galimybių

	 Kuo	kasdien	užsiima		Sergejus	ir	Irena?	Vyksta	į	Vil-
niaus	neįgaliųjų	dienos	centrą	Gėlių	gatvėje,	dalyvauja	sociali-
niuose	kultūros	projektuose,	kuriuos	organizuoja	kompozitorė	
Snieguolė	Dikčiūtė.
	 Sergejus	įgijo	siuvėjo-modeliuotojo	specialybę,	nusi-
pirko	siuvimo	mašiną,	tačiau	darbo	neranda.	Buvo	susiradęs	
vietą	socialinėje	įmonėje,	deja,	vilniečių	į	ją	nepriima,	jiems	
reikią	neįgaliųjų	iš	rajono.	Mieste	transporto	paslaugos	tin-
kamai	sutvarkytos,	bet	kada	galima	užsisakyti	socialinį	taksi,	
tačiau	norint	kasdien	į	bet	kokią	darbovietę	nuvykti,	būtina	
įsigyti	nuosavą	automobilį.	Tai	didžiausia	Sergejaus	ir	Irenos	
svajonė.	

Autoriaus nuotraukos
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	 Kiekvieną	iš	mūsų	gąsdina	tai	kas	nežinoma,	nepatirta.	
Užklupusi	iki	tol	negirdėta	negalia	ir	gydytojo	ištarti	žodžiai,	kad	
liga	nepagydoma,	kad	su	ja	teks	gyventi	visą	gyvenimą	ir	elgtis	
kaip	su	geriausia	drauge,	nuskamba	lyg	nuosprendis,	su	kuriuo	
sunku	susitaikyti.	Tuomet	ir	prasideda	ligos	pažinimo	kelionė	–	 
ilga,	su	išbandymais,	nuopuoliais	ir	prisikėlimais,	naujais	atradi-
mais	ir	išmėginimais.	Šį	kartą	kalbėsime	apie	žvynelinę,	lotynišku	
pavadinimu	psoriazę.	Liga,	kurios,	deja,	nepaslėpsi,	ji	atvirai	
matoma,	nes	pasireiškia	odos	paviršiuje.	Sergamumas	žvyneline	
didėja.	Šiandien	Lietuvoje	ja	serga	apie	120	000	žmonių,	tad	
regis,	nieko	nebeturėtų	stebinti	kiek	kitokios	spalvos	ar	šerpe-
tojanti	oda.	Norisi	tikėti,	jog	jau	praeityje	laikas,	kuomet,	–	kaip	
rašė	vienoje	iš	savo	knygų	gydytoja	Filomena	Taunynė,	–	žmonės	
sergantys	žvyneline	buvo	laikomi	tarsi	prakeiktais,	jiems	nevalia	
buvo	tuoktis,	nes	tikėta,	jog	liga	paveldima,	o	kartais	manyta,	kad	
ir	užkrečiama.	Šiandienį	skaitytoją	galime	nuraminti	–	žvyneline	
neužsikrės	niekas,	tačiau	susirgti	gali	kiekvienas.	
	 Apie	šios	ligos	gydymo	ypatumus	pasakoja	Vilniaus	Uni-
versitetinės	Ligoninės	Santariškių	klinikų	Dermatovenerologijos	
centro	gydytoja,	Lietuvos	dermatovenerologų	draugijos,	Euro-
pos	dermatologų	draugijos	narė	Tatjana	ORLOVSKYTĖ.

Psoriazė
arba žvynelinė
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Priežastys	ne	iki	galo	aiškios
 
	 Žvynelinė	(psoriazė)	–	lėtinė,	atsinaujinančios	eigos,	
kuriai	būdinga	ne	vien	tik	odos,	plaukuotosios	galvos	dalies,	nagų	
bei	sąnarių	pažeidimai,	bet	ir	gyvenimo	kokybės	pokyčiai.
	 Tai	dažna	liga.	Įvairių	šaltinių	duomenimis,	žvyneline	
serga	apie	3–4	proc.	(daugiau	nei	125	mln.)	pasaulio	gyven-
tojų.	Vienodai	dažnai	serga	ir	vyrai,	ir	moterys.	Pirmieji	žvy-
nelinės	simptomai	dažniausiai	pasireiškia	20–40	metų	amžiuje,	
tačiau	šia	liga	susirgti	gali	tiek	vaikai,	tiek	vyresnio	amžiaus	
žmonės.	
	 Nepaisant	gausybės	visame	pasaulyje	atliekamų	tyrimų,	
žvynelinės	priežastys	iki	šiol	nėra	visiškai	aiškios.	Tai	autoi-
muninė	uždegiminė	liga,	kurios	metu	dėl	imuninės	sistemos	
sutrikimo,	 susijusio	 su	 įvairiomis	 imuninėmis	 ląstelėmis	 
(T	limfocitais,	makrofagais,	dendritinėmis	ląstelėmis),	suke-
liamas	uždegimas	ir	per	greitas	odos	ląstelių	(keratinocitų)	
dalijimasis.	Esant	įprastai	būklei,	odos	ląstelės	subręsta	ir	
pasišalina	nuo	kūno	paviršiaus	per	28–30	dienų.	Sergant	žvy-
neline,	ląstelės	subręsta	per	3–6	dienas	ir	nepasišalina,	o	kau-
piasi	ant	kūno	paviršiaus	suformuodamos	į	žvynus	panašias	
struktūras.	
	 Ligai	atsirasti	įtakos	turi	ir	genetiniai	bei	aplinkos	veiks-
niai.	Pastebėta,	jog	kai	kurie	asmenys	paveldi	ir	išsaugo	savo	
genuose	informaciją	apie	žvynelinę,	kuri	gali	pasireikšti	ketvirtai	
ar	net	penktai	kartai.	Žvynelinės	pasireiškimą	ar	sunkesnę	jos	
eigą	dažnai	nulemia	įvairūs	provokuojantys	veiksniai:	infekcijos	
(ypač	viršutinių	kvėpavimo	takų),	stresas,	gretutiniai	susirgimai,	
kai	kurių	medikamentų	(skirtų	depresijos,	reumatinių,	širdies	
ir	kraujagyslių	ligų	gydymui)	vartojimas,	mechaninis	odos	dir-
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ginimas	(spaudimas,	trynimas,	traumos,	nudegimai),	rūkymas,	
alkoholio	vartojimas	ir	kt.	Žvynelinės	eigai	taip	pat	svarbus	
sezoniškumas:	dažniausiai	būklė	pagerėja	vasarą	ultravioleti-
niams	spinduliams	veikiant	odą.	Atėjus	rudeniui	ar	pavasariui	
ligos	simptomai	gali	vėl	paūmėti.

Gydytoja Tatjana 
Orlovskytė sako, 

jog žvynelinė – 
neužkrečiama ir 
ne mirtina lina, 

tačiau susirgti ja gali 
kiekvienas mūsų...
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Kas	labiausiai	vargina?

	 Žvynelinė	pasireiškia	labai	individualiai	kiekvienam	
susirgusiam	asmeniui,	būdingos	įvairios	jos	klinikinės	formos.	
Vieniems	pacientams	liga	pažeidžia	tik	nedidelį	odos	plotą,	
bėrimai	būna	pavieniai,	kartojasi	labai	retai.	Tuo	tarpu	kitiems	
gausių	išbėrimų	atakos	seka	viena	po	kitos,	ligonis	beveik	nuolat	
būna	išbertas.	
	 Sergant	žvyneline,	oda	išberiama	ribotomis,	eriteminė-
mis,	įvairaus	dydžio	papulėmis	ir	plokštelėmis,	padengtomis	
sidabrinės	spalvos	žvynu,	kurį	pašalinus	matomas	rasojantis	
kapiliarinis	kraujavimas.	Vėliau	bėrimo	elementai	gali	susilieti	
į	įvairaus	dydžio	plotus.	Dažniausiai	žvynelinės	išbėrimai	apima	
labiausiai	traumuojamas	kūno	vietas:	alkūnes,	kelius,	kryžkaulio	
sritį	ir	plaukuotąją	galvos	dalį.	Liga	taip	pat	gali	paveikti	delnų	
ir	padų	odą,	lytinių	organų	gleivinę.	

	 Taip	pat	ši	liga	gali	
pažeisti	nagus	ir	sąnarius.	
Beveik	pusei	visų	žvyne-
line	sergančiųjų	atsiranda	
nagų	pažeidimų:	jie	susto-
rėja,	 patamsėja,	 tampa	
trapūs,	 paviršiuje	 atsi-
randa	 įdubimų,	geltonų	
dėmių,	nago	plokštelė	gali	
atšokti	nuo	nago	guolio.	
5–7	proc.	ligonių	vargina	
skausmingi	ir	deformuoti	
sąnariai.	 Prasidėjusiam	
artritui	būdingas	vieno	ar	
kelių	sąnarių	skausmas,	
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tinimas	ir	disfunkcija.	Dažniausiai	pažeidžiami	plaštakų	ir	pėdų	
smulkieji,	stuburo	bei	klubų	sąnariai,	nors	liga	gali	apimti	ir	bet	
kurį	kitą	periferinį	sąnarį.	Progresuojant	žvynelinei	žmogus	gali	
tapti	neįgaliu.

Nepasiduoti	depresijai

	 Žvynelinė	–	sisteminė	liga,	kuri	gali	pažeisti	ir	kitus	
organus.	Dažnai	ji	yra	susijusi	su	kitais	susirgimais:	uždegimine	
žarnų,	išemine	širdies	liga,	arterine	hipertenzija,	metaboliniu	
sindromu,	dislipidemija,	atspariu	insulinui	diabetu.	Žvyneline	
sergantiems	pacientams	net	3	kartus	padidėja	rizika	susirgti	
miokardo	infarktu	ar	širdies	ritmo	sutrikimais.
	 Žvynelinė	nėra	mirtina	liga,	tačiau	ji	turi	didelę	įtaką	
pacientų	kasdieniam	gyvenimui,	darbingumui,	psichologi-
nei	būklei	bei	gyvenimo	kokybei.	Tyrimais	įrodyta,	kad	šios	
ligos	metu	gyvenimo	kokybė	yra	veikiama	beveik	taip	pat,	
kaip	sergant	piktybiniais	navikais,	cukriniu	diabetu,	artritu,	
lėtine	širdies	liga	ar	depresija,	kokia	bebūtų	žvynelinės	eiga:	
lengva,	vidutinė	ar	sunki.	Sergančiuosius	žvyneline	labiausiai	
neramina	pati	liga,	banguojanti	ir	atsikartojanti	jos	eiga.	Šie	
pacientai	dažnai	jaučia	vidinę	įtampą	dėl	aplinkinių	reakcijos	
ir	komentarų,	kadangi	visuomenėje	iki	šiol	paplitęs	neteisin-
gas	įsitikinimas,	kad	žvynelinė	yra	užkrečiama	liga,	sukeliama	
nepakankamos	asmens	higienos	arba,	kad	tai	lengvai	valdoma	
ir	išgydoma	kosmetinė	problema.	Kai	kurie	sergantys	žvyneline	
sulaukia	nemalonių	komentarų	ir	iš	sveikatos	specialistų.	Vaikai	
ir	paaugliai	dažnai	tampa	bendraamžių	patyčių	objektu.	Tokiu	
būdu	pacientai	jaučia	didžiulę	psichosocialinę	naštą,	neretai	
suserga	depresija,	juos	kankina	padidėjęs	nerimas	ir	stresas,	
stigmatizacijos	jausmas,	net	mintys	apie	savižudybę.	Nukenčia	
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tarpusavio	santykiai	šeimoje,	seksualinis	gyvenimas,	sergantieji	
dažnai	įninka	į	alkoholį.	Šioms	problemoms	išspręsti	dažnai	
pasitelkiama	psichologo	pagalba,	kadangi	stresinių	situacijų	
suvaldymas,	psichologinė	pusiausvyra	ir	aplinkinių	palaikymas	
labai	palankiai	veikia	ligos	eigą.

Labai	svarbu	mityba

	 Sveikas	gyvenimo	būdas	labai	svarbus	žvynelinės	simp-
tomų	valdymui.	Nors	griežtų	dietinio	šios	ligos	gydymo	reika-
lavimų	nėra,	pastebėta	teigiama	kai	kurių	maistinių	medžiagų	ir	
produktų	įtaką	ligos	eigai.	
	 Žvyneline	sergančiųjų	racionas	turėtų	atitikti	visus	svei-
kos	mitybos	principus:	saikingumą,	maisto	produktų	įvairovę	
bei	subalansavimą.	Pacientai	turi	stengtis	pasiekti	ir	išlaikyti	
normalų	kūno	svorį,	todėl	jiems	rekomenduojama	nevalgyti	
riebiai,	saldžiai	bei	aštriai.	Taip	pat	ypač	svarbu	nerūkyti	bei	
nepiktnaudžiauti	alkoholiu.	
	 Asmenims,	sergantiems	žvyneline,	rekomenduojama	
vartoti	daugiau	omega-3	riebalų	rūgščių	 turinčių	produktų	
(žuvų	taukų,	linų	sėmenų	aliejaus,	žuvies	produktų)	ir	mažiau	
arachido	rūgšties	turinčių	produktų	(mėsos,	kiaušinių).	Taip	pat	
pastebėtas	teigiamas	begliutenės	dietos	efektas,	taigi	vengtina	
kviečių,	rugių,	avižų	bei	miežių.	Sergančiųjų	žvyneline	racionas	
turėtų	būti	papildytas	daržovėmis	ir	vaisiais,	turinčiais	daug	
karotinoidų,	flavanoidų	ir	vitamino	C.	Odos	būklė	pagerėja	var-
tojant	maisto	papildus,	mažinančius	oksidacinį	stresą:	seleną,	
vitaminą	E.	Taip	pat	mažinant	žvynelinės	simptomus	itin	svar-
bus	vitaminas	D,	kurio	pagrindinis	šaltinis	yra	menkių	kepenų	
aliejus.
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Kompleksinis	gydymas	duoda	
teigiamų	rezultatų

	 Žvynelinės	gydymo	taktika	kiekvienam	pacientui	turi	būti	
individuali,	ilgalaikė	ir	priklauso	nuo	daugelio	veiksnių,	tokių	
kaip	ligos	eiga,	forma,	bėrimo	lokalizacija,	paciento	amžius,	gre-
tutinės	ligos	bei	anksčiau	taikytas	gydymas.	Parenkant	gydymą	
būtina	atsižvelgti	į	paciento	pageidavimus,	jo	gyvenimo	būdą	
ir	kokybę,	todėl	itin	svarbu,	kad	tarp	gydytojo	ir	sergančiojo	
vyrautų	stiprus	tarpusavio	supratimas	bei	pasitikėjimas.	Pa- 
cientui	svarbu	išaiškinti,	jog	žvynelinės	visiškai	išgydyti	iki	
šiol	nepavyksta,	tačiau	daugeliu	atvejų	taikomas	kompleksinis	
gydymas	gali	visiškai	ar	iš	dalies	panaikinti	ligos	simptomus,	
suvaldyti	jos	paūmėjimus	ir	progresavimą.	Lengvos	žvynelinės	
suvaldymui	skiriami	emolientai,	gydomieji	šampūnai,	lokalūs	
medikamentai	(salicilo,	sieros,	kortikosteroidų,	vitamino	D3	pre-
paratai	ir	kt.),	jų	kombinacijos	bei	fototerapija	ultravioletiniais	
spinduliais.	Tačiau	vidutinio	sunkumo	arba	sunkios	žvynelinės	
gydymui,	kuri	būdinga	20–30	proc.	sergančiųjų,	vietinių	vaistų	
bei	fototerapijos	dažnai	nepakanka.	Tuomet	ligos	kontrolei	reika-
lingas	ilgalaikis	sisteminis	gydymas	imunosupresiniais	vaistais	
(metotreksatu,	acitretinu,	ciklosporinu	ar	biologiniais	vaistais)	
bei	fotochemoterapija.	

Dar	apie	biologinius	vaistus

	 Reikšmingas	medicinos	laimėjimas	žvynelinės	ir	jos	
sukelto	artrito	gydyme	yra	biologiniai	vaistai	–	medžiagos,	
molekuliniame	lygmenyje	blokuojančios	specifinius	uždegimo	
citokinus,	kurių	išsiskiria	daugiau	sergant	žvyneline.	
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	 Biologinių	vaistų	taikymas	žvynelinės	gydyme	pradėjo	
naują	erą	dermatovenerologijoje.	Tai	ypač	gera	žinia	sunkia	ligos	
forma	sergantiems	pacientams,	kuriems	iki	šiol	taikyti	įprasti	
gydymo	metodai	buvo	nepakankamai	veiksmingi,	netinkami	dėl	
blogo	toleravimo	arba	jų	sukelto	šalutinio	poveikio	pasireiškimo.	
	 Biologiniai	preparatai	neišgydo	žvynelinės,	tačiau	veiks-
mingai	sumažina	jos	simptomus,	pagerina	gyvenimo	kokybę.	Jie	
gana	gerai	toleruojami,	ir	daugelis	jų	pastebimai	prailgina	ligos	
remisijos	laikotarpį.	Teigiamas	efektas	(odos	būklė	pagerėja	
daugiau	nei	75	proc.)	pasireiškia	daugiau	nei	80	proc.	pacientų.	
Taip	pat	pagerėja	nagų	būklė,	slopinamas	sąnarių	pažeidimų	pro-
gresavimas.	Vartodamas	biologinius	vaistus,	pacientas	ilgą	laigą	
gali	nevaržomai	gyventi	negalvodamas	apie	ligą,	kas	pakeičia	jo	
psichosocialinę	būklę	bei	stiprina	pasitikėjimą	savimi.
	 Pasaulyje	žvynelinės	gydymui	jau	sukurta	apie	40	bio-
loginių	preparatų.	Lietuvoje	šiuo	metu	registruoti	keturi	bio-
loginiai	vaistai	–	etanerceptas,	infliksimabas,	adalimumabas	
ir	ustekinumabas.	Šių	vaistų	injekcijos	į	raumenis,	po	oda	ar	
į	veną	skiriamos	nuo	1–2	kartų	per	savaitę	iki	1	karto	per	tris	
mėnesius,	priklausomai	nuo	konkretaus	vaisto	skyrimo.	Bio-
loginiai	preparatai	gali	būti	naudojami	vieni	arba	derinami	su	
kitais	medikamentais.	Gydymas	šiai	vaistais	turi	būti	ilgalaikis	
ir	nepertraukiamas.	Tačiau	be	teigiamo	poveikio	ligos	eigai,	jų	
vartojimas	taip	pat	turi	ir	šalutinių	poveikių:	kaip	ir	daugelis	kitų	
tradicinių	sisteminių	medikamentų	šie	vaistai	slopina	imuninę	
sistemą,	dėl	ko	gali	išsivystyti	arba	atsinaujinti	tuberkuliozė,	
suaktyvėti	kitos	(ypač	viršutinių	kvėpavimo	takų)	ligos.	Todėl	
itin	svarbi	kruopšti	pacientų	atranka	ir	patikra	ne	tik	prieš	pra-
dedant	gydymą,	bet	ir	jo	metu,	kas	stipriai	sumažina	šalutinio	
poveikio	pasireiškimą.

Parengė	Loreta	Cikaitė

Lauros Cariūtės nuotraukos
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	 Nuo	pernai	metų	pradžios	iki	šių	metų	pabaigos	visos	socia-
linės	globos	įstaigos	turi	gauti	licencijas,	kad	ir	toliau	galėtų	vykdyti	
savo	veiklą.	Kol	kas	tai	įvykdė	dešimtadalis	įstaigų.	Nuo	2015	metų	
sausio	1	dienos	licencijų	neturinčios	socialinės	globos	įstaigos	savo	
veiklos	tęsti	nebegalės,	tad	raginamos	neatidėlioti	šios	procedūros.
		 „Svarbiausias	socialinės	globos	licencijavimo	tikslas	–	 
užtikrinti,	kad	paslaugos	būtų	kokybiškos	ir	atitiktų	jomis	besinau-
dojančių	žmonių	poreikius.	Noriu	paraginti	visas	socialinės	globos	
įstaigas	neatidėlioti,	nepasilikti	licencijavimosi	metų	pabaigai,	o	
kilus	klausimams	ar	neaiškumams	–	kreiptis	į	Socialinių	paslaugų	
priežiūros	departamento	specialistus,	kurie	suteiks	reikiamas	kon-
sultacijas“,	–	sako	socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministrė	Algimanta	
Pabedinskienė.
		 Lietuvoje	 veikia	 435	 socialinės	 globos	 įstaigos.	 Šiuo	
metu	 56	 licencijas	 yra	 gavę	 47	 įstaigos,	 dar	 apie	 šimtą	 yra	
užsiregistravusiųjų.
		 Anot	Mindaugo	Survilos,	„Meikštų	dvaras“	direktoriaus,	
kurio	vadovaujama	viešoji	įstaiga	licenciją	socialinės	rizikos	
asmenims	teikti	trumpalaikę	globą	gavo	dar	pernai	liepą,	keliami	
reikalavimai	nėra	pertekliniai,	jie	tokie,	kad	būtų	užtikrintos	
kokybiškos	paslaugos.
		 „Licencijos	turėjimas	parodo	globojamam	asmeniui	ir	
jo	artimiesiems,	kad	mūsų	įstaiga	atitinka	kokybės	standartus	ir	

Licencijos 
socialinei globai 
užtikrins kokybę
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pas	mus	sudarytos	orios,	paslaugų	gavėjo	poreikius	atitinkančios	
sąlygos.	Be	to,	tai,	kad	licencijavimas	vyksta	elektroniniu	būdu,	
leidžia	sutaupyti	nemažai	laiko“,	–	sako	M.	Survila.
		 Pasak	Marijampolės	specialiųjų	socialinės	globos	namų	
direktorės	Vidutės	Bačkerienės,	socialinės	globos	paslaugų	
kokybė	turi	būti	gerinama	nuolat.	Vykstantis	socialinių	įstaigų	
licencijavimo	procesas	sudaro	galimybes	įsivertinti	įstaigos	
vidinę	situaciją	ir	nustatyti,	ar	socialinės	globos	įstaiga	gali	teikti	
kokybiškas,	saugias	socialinės	globos	paslaugas	bei	sudaryti	
orias	gyvenimo	sąlygas.
		 Už	licencijų	išdavimą,	galiojimo	sustabdymą,	priežiūrą	ir	
kontrolę	atsakingas	Socialinių	paslaugų	priežiūros	departamen-
tas	prie	Socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministerijos.
		 Socialinės	globos	licencijavimas	–	vienas	iš	svarbiau-
sių	veiksnių,	skirtų	užtikrinti	kokybę.	Licencijos	išduodamos	
įvertinus	pagal	pagrindinius	kriterijus,	susijusius	su	socialinės	
globos	įstaigos	personalu	ir	struktūra,	gyvenamųjų	kambarių	
plotu,	tenkančiu	vienam	gyventojui,	jei	tai	stacionari	socialinės	
globos	įstaiga,	higienos	patalpų	skaičiumi,	personalo	išsilavi-
nimu	ir	kvalifikacija.
		 Licencijas	teikti	socialinę	globą	turės	įgyti	stacionarios	
socialinės	globos	įstaigos	senyvo	amžiaus,	suaugusiems	neįga-
liems	asmenims,	likusiems	be	tėvų	globos,	neįgaliems	vaikams,	
dienos	socialinės	globos	įstaigos	neįgaliesiems,	senyvo	amžiaus	
asmenims,	įstaigos,	teikiančios	socialinę	globą	į	namus,	psicho-
socialinės	reabilitacijos	įstaigos	asmenims,	priklausomiems	nuo	
psichoaktyvių	medžiagų,	šeimynos,	globojančios	tėvų	globos	
netekusius	vaikus.
 

Pagal	Socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministerijos	
ryšių	su	visuomene	skyriaus	informaciją	

spaudai	parengė	V.	Š.
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Redakciją	konsultuoja	
Kėdainių	šv.	Jurgio	parapijos	klebonas	
Artūras	STANEVIČIUS	

	 Jau	netrukus	prasidės	Gavėnia.	
Norėčiau,	kad	paaiškintumėte,	ar	pieno	
ir	mėsos	negalima	valgyti	tik	Didžiąją	
savaitę,	ar	ir	per	visą	Gavėnios	laiko-
tarpį?	 –	klausia	Ginutė	L.	 iš	Skuodo	
rajono.	

	 Šis	klausimas	atspindi	daugelio	
krikščionių	ne	visai	pagrįstą	mąstyseną,	
o	būtent,	kad	su	Dievu	reikia	elgtis	tik	
labai	rimtai,	kad	Dievas	juokų	nemėgsta	ir	labai	jau	stropiai	
skaičiuoja	visas	mūsų	religines	praktikas,	tad,	neduokdie,	ką	
nors	praleisime,	nes	pasakyta:	„Įeikite	pro	ankštus	vartus,	nes	
erdvūs	vartai	ir	platus	kelias	į	pražūtį,	ir	daug	juo	einančių...“	
(Mt	7,	13)	
	 Bet	štai	paradoksas:	pradėjus	eiti	siauru	keliu,	atsive-
ria	labai	platus	Dievo	meilės	ir	džiaugsmo	kelias.	Krikščioniui	
džiaugsmo	šaltiniu	gali	būti	ir	pasninkas.	Viešpats	mus	ragina	

Apie pasninką 
ir abstinenciją 
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atgaila	atsigręžus	į	Dievą,	gyventi	Jo	šviesoje	ir	pasiryžime	
ne	tiek	kovoti	su	kokiomis	nors	blogybėmis,	kiek	pripildyti	
savo	gyvenimą	gerųjų	darbų,	nepaliekančių	 laiko	 ir	vietos	
nuodėmei.	
	 Taigi	pasninku	krikščionis	pirmiausiai	atstato	teisingumą	
ir	savo	artimui,	ir	sau,	nes	pasninkas	yra	daugiau	nei	nevalgymas.	
Tai	visų	pirma	pagalba	vargšams,	o	ne	dar	didesnis	jų	engimas.	
Deja,	ir	laikais	prieš	Kristų	ir	dabar,	kai	kurie	žmonės	skelbdami	
pasninkaują,	labai	dažnai	išnaudoja	ir	skriaudžia	paprastus	darbi-
ninkus,	nesumoka	jiems	priklausančio	atlyginimo.	Pasninkas	yra	
taikos,	sugyvenimo,	širdies	ir	sielos	ramybės	metas.	O	to	nepa-
sieksime	patys	vieni,	nes	mes	privalome	bendradarbiauti	vienas	
su	kitu,	kad	galėtume	padėti	vargšams	ir	prispaustiesiems.	
	 Žinoma	pasninkas	paliečia	ir	mūsų	valgį.	Sekdami	Šven-
tojo	Rašto	mintį	atrandame,	kad	kas	per	daug	suvalgė,	tas	dvi-
gubai	pražuvo,	nes	suvalgė	ir	tai,	kuo	galėjo	pasisotinti	vargšas.	
Kas	apsunkina	kūną	dideliu	maisto	kiekiu,	tas	nusideda	Dievui	
kaip	jo	kūrinys,	nes	suserga	ir	taip	nusikalsta	Dievo	planui,	kuris	
žmones	yra	sukūręs	ne	sergančius,	bet	sveikus.	Pasninkas	mus	
visus	kviečia	į	nuostabią	meilės	bendrystę.	Kviečia	gerumo	nesi-
laikyti	tik	sau,	mąstant:	na,	štai,	šiandien	pasninkauju,	kenčiu	su	
Kristumi,	o	visa	kas	vyksta	aplink,	manęs	neliečia.	Pasninkas	
kviečia	išeiti	iš	vienišumo	ir	visada	gyventi	atsigręžus	ir	į	Dievą	
ir	į	artimą.	O	tada	ne	visuomet	labai	jau	svarbu	bus,	ar	tikrai	
nesuklydau	pasninkaudamas.
	 Popiežius	Paulius	VI	1966	m.	pakeitė	pasninko	nuostatus.	
Jo	potvarkiai	aiškiai	skiria	abstinenciją	ir	pasninką.	Abstinenci-
jos	įstatymas	draudžia	tik	mėsos	valgius,	o	pasninkaujant	reikia	
susilaikyti	nuo	mėsos	ir	leidžiama	sočiai	pavalgyti	vieną	kartą	per	
dieną	ir	truputį	užkąsti	rytą	ir	vakare.	
	 2006	metais	Lietuvos	vyskupai,	remdamiesi	visuotinės	
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Bažnyčios	teise	pakartotinai	nustatė,	jog	–	kaip	ir	Visuotinėje	
Bažnyčioje	–	Lietuvoje	atgailos	dienos	yra	visi	metų	penkta-
dieniai	ir	Gavėnios	laikas.	Nuo	mėsiškų	valgių	turi	būti	susi-
laikoma	visais	metų	penktadieniais	(išskyrus	tuos	atvejus,	kai	
penktadieniai	sutampa	su	iškilmės	diena),	Pelenų	trečiadienį	
ir,	pagal	seną	Lietuvos	tradiciją	–	Kūčių	dieną.	Šis	įstatymas,	
vadinamas	abstinencijos	įstatymu,	saisto	visus	katalikus	nuo	14	
metų	amžiaus.	
	 Yra	ir	pasninko	įstatymas,	kuris	leidžia	per	dieną	valgyti	
sočiai	tik	kartą.	Šio	įstatymo	privalu	laikytis	nuo	18	iki	60	metų	
amžiaus.
		 Abstinencijos	ir	pasninko	reikia	laikytis	Pelenų	dieną	ir	
Mūsų	Viešpaties	Jėzaus	Kristaus	Kančios	ir	Mirties	penktadienį.	
Kai	Kūčios	būna	sekmadienį,	tikintieji,	pagal	Lietuvos	tradiciją,	
tą	dieną	taip	pat	kviečiami	susilaikyti	nuo	mėsiško	maisto,	nors	
sekmadieniais	tokios	pareigos	ir	nėra.	
	 Abstinencijos	įstatymas	draudžia	valgyti	žinduolių	ir	
paukščių	mėsą	ir	tai,	kas	turi	tiesioginį	ryšį	su	mėsa.	Leidžiama	
valgyti	žuvį,	kiaušinius,	pieno	produktus,	jūros	gėrybes.	
	 Pasninko	įstatymas	leidžia	per	dieną	sočiai	valgyti	tik	
kartą.	Kitus	du	kartus	(pvz.,	rytą	ir	vakare)	galima	tik	lengvai	
užkąsti.	Vanduo,	pienas,	vaisių	sultys	pasninko	nelaužo.

Tęsinys	kitame	žurnalo	numeryje 
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kompaktinę 
plokštelę
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Vidas	MORKAITIS

	 Pasirodė	unikalaus	kūrybinio	proceso	rezultatas	–	kom-
paktinė	plokštelė,	sukurta	įgyvendinant	VšĮ	„Naujosios	muzikos	
komunikacijos	centras“	projektą	„Aplinkos	muzika“.	Plokš-
telę	sudaro	8	kolektyvinės	kūrybos	kompozicijos:	„Miškas“,	
„Vėjas“,	„Laukas“,	„Lietus“,	„Jūra“,	„Žvėrynas“,	„Dirvožemis“,	
„Laužas“.
	 Plokštelės	garso	režisierius	Valdas	Narkevičius,	dizainą	
sukūrė	Vilniaus	dailės	akademijos	magistrantas	Gasparas	Aleksa. 
	 Plokštelę	gamino	UAB	„Prašvieta“,	o	projektą	rėmė	
Lietuvos	Respublikos	kultūros	ministerija.
	 Projektu	siekta	socialinės,	kultūrinės	bei	sveikatos	sri-
čių	sanglaudos	didinimo,	teigiamo	poveikio	žmogaus	sveikatai,	
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socialinės	gerovės	stiprinimo	bei	gyvenimo	kokybės	gerinimo.	
Užsiėmimų	metodikos	autorė	Snieguolė	Dikčiūtė.	Metodika	
pagrįsta	savojo	„aš“	biologinio,	emocinio,	kognityvinio,	socialinio	
suvokimo	ir	priėmimo	lavinimu	bei	harmonizavimu.
 

Apie metodiką

	 Pasak	S.	Dikčiūtės,	žmonės,	turintys	ryškių	regos	sutri-
kimų,	skiria	tik	šviesos	ir	tamsos	pokyčius	arba	įžvelgia	atskirus	
kontūrus,	tačiau	jų	girdėjimo	galimybių	diapazonas	gali	būti	
labai	platus.	Tuo	tarpu	žmonės	su	klausos	negalia	kitaip	suvokia	
aplinką,	nes	daiktai	į	jų	matymo	lauką	patenka	staiga,	netikėtai.	
Jų	girdėjimas	gali	būti	labai	ribotas.	Pavyzdžiui,	jie	girdi	tik	
žemus	dažnius	arba	tiktai	
kai	kurias	„aplinkos	muzi-
kos“	detales.
	 Pasitelkus	menines	
priemones,	 fizinę	 negalią	
turinčiam	žmogui	suteikiama	
galimybė	pajusti	katarsį,	o	
sveikajam	atsiveria	„durelės“	
į	neįgalaus	žmogaus	garsų	
pasaulį.	Tuo	 grindžiamas	
emocinis	lavinimas.
	 Kognityvinis	suvo-
kimas	ir	priėmimas	įvyksta	
tada,	 kai	 pasitelkiamos	
garsinės	raiškos	priemonės,	
kvapai,	o	skirtingų	tekstūrų	

Kompozitorė Snieguolė 
Dikčiūtė groja valdofonu
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daiktai	skatina	projekto	dalyvių	jutimus	ir	kuo	įtaigiau	perteikia	
pagrindines	idėjas.	S.	Dikčiūtė	sako,	jog	šiuo	atveju,	svarbiausia	
pažadinti	introspekciją.	
	 Kai	įvyksta	aktyvus	profesionalių	menininkų	bei	ne- 
įgaliųjų	komunikacinis	susikalbėjimas	neverbaline,	o	muzikos	
kalba,	lavėja	socialinis	suvokimas.

Apie procesą
 
	 Projekte	„Aktyviosios	muzikos	sveikatai	ir	žmogaus	
gerovei“	pradėta	nuo	atsipalaidavimo	ir	dvasinio	komforto	
kūrimo.	Tada	jau	galima	klausyti	aplikos	muzikos	ir	imtis	vaiz-
dinių	analizės.	Po	to	improvizuojama	muzikos	instrumentais	ir	
balsais,	vėliau	įgarsinami	aplinkos	muzikos	vaizdiniai	ir	įvyksta	
aktyvi	muzikinė	relaksacija.
	 Pasak	S.	Dikčiūtės,	taip	atskleidžiami	kūrybiniai	žmogaus	
resursai,	sukuriami	individualūs	muzikiniai	etiudai.	Aplinkos	
muzikos	instrumentinė	improvizacija	išreiškia	tiek	pozityvius,	
tiek	negatyvius	individo	išgyvenimus	ir	jausmus,	atspindi	kiek- 
vieno	dalyvio	gilumines	emocijas	bei	mintis.	Įvyksta	aktyvi	
muzikinė	relaksacija	su	aplinkos	muzikos	vaizdiniais.
	 Labai	svarbu	motyvuoti	kūrybinį	bendradarbiavimą	ir	
kolektyvinę	kūrybą.	Tam	kompozitorė	pasitelkė	kolektyvinius	
etiudus,	laisvas	grupines	improvizacijas	su	solo	partijomis	bei	
imitacijos	elementais.

Apie projekto uždavinius

	 Taikant	šiuos	metodus	buvo	įgyvendinti	esminiai	pro-
jekto	uždaviniai:	profesionalūs	muzikantai	ir	neįgalieji	suburti	
neverbaliniam	dialogui,	muzikos	medijų	priemonėmis	sukurtos	
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Viršuje – Valdas Narkevičius, plokštelės garso režisierius, sukūrė 
projektui specialius muzikos instrumentus – valdofonus; apačioje – 
projekto „Aplinkos muzika“ užsiėmimas Vilniaus neįgaliųjų dienos centre
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meninės	kompozicijos,	kuriomis	siekta	išgauti	novatorišką	meni-
nio	kūrinio	kokybę	ir	vertę.
	 Jauniesiems	menininkams	buvo	perteiktos	patyrusių	
menininkų	komponavimo	garso	medijomis	žinios,	pasidalinta	
kūrybine	ir	terapine	patirtimi.	Tuo	būdu	skatintas	asmenybės	
augimas	bei	kūrybiškumas.	
	 Projekte	dalyvavusieji	neįgalieji	paskatinti	atsisakyti	
indiferentiško	požiūrio	į	aplinką.	Neįgaliųjų	ir	profesionalių	
menininkų	bendro	meninio	produkto	pristatymas	visuomenei	
padidino	abipusę	integraciją,	nes	labai	svarbu	keisti	neįgalaus	
žmogaus	įvaizdį,	parodyti	jo	gebėjimus	kurti,	dalyvauti	profesio- 
nalioje	meninėje	veikloje.	Taip	skatinama	tolerancija,	ugdoma	
savivertė	ir	pasitikėjimas	savimi.

Apie dalyvius

	 Projekto	mentoriai	–	kompozitorius,	pedagogas,	huma-
nitarinių	mokslų	dr.	Antanas	Kučinskas,	kompozitorė,	muzikos	
terapijos	metodų	taikytoja	Snieguolė	Dikčiūtė,	kompozitorius,	
muzikos	terapeutas,	Klaipėdos	universiteto	dėstytojas,	dr.	Alvi-
das	Remėsa.
	 Projekte	dalyvavo	gausus	būrys	neįgaliųjų.	S.	Dikčiūtė	
pabrėžė,	jog	labai	konstruktyviai	bendrauta	su	Lietuvos	aklųjų	
ir	silpnaregių	sąjungos	Molėtų	rajono	filialo	vadovu	Pranu	
Pliuška,	Lietuvos	žmonių	su	negalia	sąjungos	plenero	„Menas	
–	sveikatai	ir	žmogaus	gerovei“	dalyviu	Viktoru	Topol.	Puikiai	
užduotis	suprato	ir	nuoširdžiai	dirbo	Vilniaus	neįgaliųjų	die-
nos	centro	lankytojai	–	Svetlana	Rybakienė,	Danielius	Jurevič,	
Andžej	Matusevič,	Diana	Martijošiūtė,	Saulius	Cibulskas,	Alvy-

iNTeGRacija

Projekto „Aplinkos muzika“ akimirka 
Monciškėse, kai regintiesiems užrišamos 

akys, kad suvoktų, kaip pasaulį girdi aklieji
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das	Stašiauskas,	Ernestas	Čaika,	Irena	Žemaitienė,	Vygantas	
Arminas,	taip	pat	–	Palaimintojo	Jurgio	Matulaičio	socialinio	
centro	 lankytojai	–	Aurimas	Lukšys,	Larisa	Liubomirova,	
Andrius	Polonskis,	Remigijus	Stakauskas,	Andrius	Makselė,	
Kazimieras	Styčinskis,	Rolandas	Subačius.
	 Kūrybinį	jaunimą	atstovavo	Lietuvos	muzikos	ir	teatro	
akademijos	kompozicijos	katedros	studentai	Matas	Drukteinis	
ir	Juta	Pranulytė.

Kęstučio Ruzgio ir Gasparo Aleksos J. nuotraukos

kULTŪRa



54

TRUMpai

Asociacijoms 
skirtas finansavimas 

Vasario	 5	 dieną	 Lietuvos	
Respublikos	socialinės	apsau-
gos	 ir	 darbo	ministrė	Algi-
manta	Pabedinskienė	pasirašė	
įsakymą	dėl	2014	metų	neįga-
liųjų	asociacijų	veiklos	rėmimo	
projektams	 finansuoti	 skirtų	
valstybės	lėšų	paskirstymo.	
Daugiausiai	lėšų	skirta	Lietu-

vos	sutrikusio	intelekto	žmonių	
globos	bendrijai	„Viltis“	–	429	
tūkstančių.	Lietuvos	aklųjų	ir	
silpnaregių	sąjungos,	Lietuvos	
neįgaliųjų	draugijos,	Lietuvos	
žmonių	su	negalia	sąjungos,	
Lietuvos	 kurčiųjų	 draugijos	
projektams	vykdyti	skirta	ati-
tinkamai	po	376,	373,	329	ir	
325	tūkst.	litų.	237	tūkst.	litų	
atseikėta	Lietuvos	sutrikusios	
psichikos	žmonių	globos	ben-
drijai,	 185	 tūkst.	 litų	–	Lie-
tuvos	 specialiosios	 kūrybos	
draugijai	 „Guboja“,	 po	 184	
tūkst.	 litų	savo	veiklai	2014	
m.	gaus	Lietuvos	aklųjų	sporto	
federacija,	Lietuvos	neįgaliųjų	

sporto	federacija	bei	Lietuvos	
kurčiųjų	 sporto	 komitetas.	
Lietuvos	diabeto	asociacijos	
projektams	suteiktas	182,	Lie-
tuvos	paraplegikų	asociacijai	
–	153,	Lietuvos	epilepsija	ser-
gančių	integracijos	asociacijai	
(LESIA)	–	78,	Lietuvos	asocia-
cijai	„Gyvastis“	–	72	tūkst.	litų	
finanasavimas.
Kitos	organizacijos	turės	ten-

kintis	kuklesnėmis	sumomis:	
Lietuvos	aktyvios	reabilitacijos	
asociacija	–	44,	Lietuvos	išsė-
tinės	sklerozės	sąjunga	bei	Lie-
tuvos	šeimų,	auginančių	kur-
čius	ir	neprigirdinčius	vaikus,	
bendrija	PAGAVA	–	po	41,	Lie-
tuvos	žmonių	su	negalia	aplin-
kos	 pritaikymo	 asociacija	 –	 
36,	Lietuvos	psichikos	negalios	
žmonių	bendrija	 „Giedra“	–	 
32,	Bendrija	„Atgaiva“	–	31,	
OHLB	„Kraujas“	–	25,	Lie-
tuvos	artrito	asociacija	–	23,	
Lietuvos	specialiosios	olim-
piados	komitetas	ir	Lietuvos	
žmonių	su	negalia	orientavi-
mosi	sporto	ir	turizmo	asocia-
cija	(LŽNOSTA)	–	po	17	tūkst.	
litų.
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Lietuvos	parolimpinis	komi-
tetas	gavo	79	tūkst.	litų	finan-
savimą,	o	asociacija	„Lietuvos	
neįgaliųjų	forumas“	–	43	tūkst.	
litų.
Iš	viso	konkurso	būdu	atrink-

tiems	projektams	vykdyti	Vals-
tybė	skyrė	tris	milijonus	720	
tūktančių	litų.

 

Tylusis
 skambutis

Priešgaisrinės	 apsaugos	 ir	
gelbėjimo	departamente	laiki-
nai	einantis	Bendrojo	pagalbos	
centro	viršininko	pareigas	Jūris	
Targonskas	susitiko	su	Lietu-
vos	kurčiųjų	draugijos	direk-
tore	Roma	Klečkovskaja,	šios	
draugijos	atstovais	bei	Neįga-
liųjų	reikalų	departamento	prie	
Socialinės	apsaugos	ir	darbo	
ministerijos	direktore	Geno-
vaite	Paliušiene.
Šiame	susitikime	buvo	pri-

statyta	realiai	veikianti	pagal-
bos	kreipimosi	sistema,	skirta	
asmenims,	turintiems	kalbos	
ir	klausos	negalią.	Ši	sistema	
jiems	leis	susisiekti	su	Bend- 

rojo	pagalbos	centro	operato-
riumi	dėl	pagalbos	suteikimo,	
panaudojant	 išmaniuosius	
telefonus	ir	planšetinius	kom-
piuterius.	 Susitikimo	 metu	
aptarti	ir	organizaciniai	klau-
simai,	susiję	su	šios	programi-
nės	įrangos	diegimu.	Pasak	J.	
Targonsko,	artimiausiu	metu	
įdiegta	programinė	įranga	bus	
išbandyta:	„Pirmieji	kalbos	ir	
klausos	negalią	turintys	žmo-
nės	netrukus	 jau	galės	 susi-
siekti	su	Bendruoju	pagalbos	
centru,	vadinamuoju	tyliuoju	
skambučiu“.
Siekiant	maksimaliai	supa-

prastinti	ir	sutrumpinti	pagal-
bos	poreikio	nustatymo	pro-
cesą,	taikomosios	programos	
išmaniesiems	 įrenginiams	
negalią	turintiems	asmenims	
leis	patiems	savo	telefone	įvesti	
ir	išsaugoti	pagrindinius	iden-
tifikacinius	duomenis	(telefono	
numerį,	vardą,	pavardę,	kraujo	
grupę,	gimimo	metus,	globėjo	
ar	asmens,	su	kuriuo	galima	
susisiekti,	 telefono	 numerį,	
negalios	pobūdį	bei	kitą	svar-
bią	informaciją).

Parengė	V.Š.	
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