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ĮŽANGA 

Lietuvos Respublikos Seimas 2010 m. gegužės mėn. ratifikavo Jungtinių Tautų neįgaliųjų 

teisių konvenciją (toliau – Konvencija). Šalis įsipareigojo užtikrinti Konvencijos nuostatų 

įgyvendinimą ir imtis atitinkamų priemonių, kad užtikrintų neįgaliesiems lygiai su kitais 

asmenimis fizinės aplinkos, transporto, informacijos ir ryšių, įskaitant informacijos ir ryšių 

technologijų bei sistemų, taip pat kitų visuomenei prieinamų objektų ar teikiamų paslaugų 

prieinamumą tiek miesto, tiek kaimo vietovėse. Šios priemonės, kurios apima prieinamumo kliūčių 

ir trukdžių nustatymą ir pašalinimą, inter alia taikomos ir medicinos įstaigoms.   

Lygios galimybės gauti sveikatos priežiūros (gydymo) paslaugas gali būti užtikrintos 

pirmiausia, jeigu sveikatos priežiūros įstaigos yra visiems fiziškai prieinamos.  

Konvencijos 25 straipsnis „Sveikata“ teigia: „Valstybės, šios Konvencijos Šalys, pripažįsta, 

kad neįgalieji turi teisę į aukščiausią įmanomą sveikatos lygį jų nediskriminuojant dėl neįgalumo. 

<...> Pirmiausia valstybės, šios Konvencijos Šalys, įsipareigoja: a) suteikti neįgaliesiems tokios pat 

pasiūlos, kokybės ir lygio nemokamas ar už prieinamą kainą sveikatos priežiūros paslaugas ir 

programas, kurios teikiamos ar taikomos kitiems asmenims“.  

Pagrindinis Lietuvos įstatymas, įtvirtinantis vieną iš vieną iš pagrindinių žmogaus 

socialinių teisių – Lietuvos Respublikos Konstitucija. Konstitucijos 53 straipsnis reglamentuoja, 

kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui 

susirgus. Pagrindiniai įstatymai, reglamentuojantys sveikatos teisinius santykius ir užtikrinantys 

pacientų teises, yra Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos sveikatos 

sistemos įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas bei specialusis 

įstatymas – Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas. 

Vieninteliame LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme paminėtas neįgalumas. 

Jame numatyta, kad „paciento ir sveikatos priežiūros specialistų, sveikatos priežiūros įstaigų 

santykiai yra grindžiami šiais principais: <...> draudimo varžyti paciento teises dėl jų lyties, 

amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, 

pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar kitokiais pagrindais, išskyrus 

įstatymų nustatytus atvejus, nepažeidžiant bendrųjų žmogaus teisių principų.“ 

Kituose Lietuvos teisės aktuose, reglamentuojančiuose sveikatos priežiūrą, gydymo 

prieinamumas neįgaliesiems nėra numatytas. Pvz., Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos 

įstatyme, neįgalieji paminėti tik 3 straipsnyje „Sveikatos santykių teisinio reguliavimo ribos“, 

pažymint, kad tarp kitų sričių ir „invalidų medicininės ir socialinės reabilitacijos organizavimo 

teisinius pagrindus“ nustato įstatymai, ir 48 straipsnyje „Savivaldybių remiamai sveikatos 

priežiūrai tarp 9 sričių numatyta ir „I grupės invalidų sveikatos priežiūra“.  

Nors sveikatos priežiūros prieinamumas neįgaliesiems šiuose teisės aktuose nepaminėtas 

tiesiogiai, tačiau Sveikatos sistemos įstatyme įtvirtinta nuostata apie bendrą šios priežiūros 

prieinamumą: „sveikatos potencialą ir jo palaikymo sąlygas lemia <...> prieinama, priimtina ir 

tinkama sveikatos priežiūra“, o 34 straipsnis numato kad „Sveikatos priežiūros teisumas“ tai – 

„valstybės pripažįstamos sveikatos priežiūros sąlygos lygiomis galimybėmis siekti sveikatos ir 

kiek įmanoma sumažinti skirtumus tarp jos siekiančių asmenų“. 
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Gana lakoniškai apie sveikatos (gydymo) paslaugų prieinamumą kalbama ir Neįgaliųjų 

socialinės integracijos įstatyme, kurio 7 straipsnio „Neįgaliųjų asmens sveikatos priežiūra“ 1 

punkte teigiama „Kad būtų užtikrintos lygios neįgaliųjų teisės asmens sveikatos priežiūros srityje, 

neįgaliesiems asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tokio pat lygio ir pagal tą pačią 

sistemą kaip ir kitiems visuomenės nariams“. Iš viso sveikatai skiriami 3 punktai.  

Siekiant išsiaiškinti dabartinį Lietuvos sveikatos įstaigų prieinamumą, atliktas „Fizinės 

aplinkos pritaikymo neįgaliesiems valstybės ir savivaldybių sveikatos (gydymo) paskirties 

įstaigose vertinimo tyrimas“ ir parengta tyrimo ataskaita.  

Fizinį prieinamumą užtikrina Statybos techninio reglamento 2.03.01:2001 Statiniai ir 

teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms (toliau – STR 2.03.01:2001) laikymasis, 

todėl „Fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems valstybės ir savivaldybių sveikatos (gydymo) 

paskirties įstaigose vertinimo tyrimo klausimyno“ klausimai parengti vadovaujantis šio 

Reglamento nuostatomis. 

Tyrimo uždaviniai: 

1. Išanalizuoti sveikatos priežiūros įstaigų rūšį ir jų teikiamų paslaugų tipą. 

2. Išnagrinėti sveikatos priežiūros įstaigų išorinį prieinamumą. 

3. Išnagrinėti, sveikatos priežiūros įstaigų vidaus pritaikymą neįgaliesiems. 

4. Išsiaiškinti, ar sveikatos priežiūros įstaigose pritaikyta medicininė įranga.  

5. Išsiaiškinti, koks procentas apklaustų sveikatos priežiūros įstaigų buvo atnaujintos, ar 

planuojamos atnaujinti artimiausiu metu ir ką planuojama padaryti gerinant įstaigų ir jų 

paslaugų prieinamumą neįgaliesiems. 

6. Išanalizuoti pačių sveikatos priežiūros įstaigų vertinimą, koks įstaigos prieinamumas.  

7. Pagal gautus duomenis parengti rekomendacijas sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumui 

pagerinti.  

 

Ataskaitą sudaro šios pagrindinės dalys: 

o 1 dalis – Tyrimo aprašymas, metodologija, tyrimo respondentų charakteristika. 

o 2 dalis – Tyrimo rezultatų apibendrinimas. 

o 3 dalis – Tyrimo išvados ir rekomendacijos. 

o Priedai.  
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I. TYRIMO APRAŠYMAS 

 

1.1. TYRIMO METODOLOGIJA 

METODAS 

 Siekiant įvertinti sveikatos (gydymo) įstaigų prieinamumą, buvo parengtas 20 klausimų 

„Fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems valstybės ir savivaldybių sveikatos (gydymo) 

paskirties įstaigose vertinimo tyrimo klausimynas“. Klausimyną sudaro 18 uždarų klausimų 

(atsakant reikia rinktis vieną arba keletą atsakymo variantų) ir 2 atviri klausimai, kuriuose 

respondentai turėjo pateikti savo atsakymus. Klausimynas buvo patalpintas elektroninėje 

erdvėje https://www.apklausk.lt/s/593ec495e46de.  

 Lietuvoje 2014 m. gruodžio 31 d. veikė 495 valstybės ir savivaldybių pavaldumo ligoninės 

ir ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos1. Laikantis užsakovo sąlygos 

(apklausti 60% Lietuvoje esančių valstybinių ir savivaldybinių sveikatos (gydymo) 

paskirties įstaigų), buvo nustatyta tyrimo imtis – apklausti ne mažiau 300 įstaigų. Tyrime 

dalyvavo ir į anketos klausimus atsakė 340 sveikatos (gydymo) įstaigų.   

 Informacija apie įstaigų skaičių ir jų pavaldumą gauta iš Sveikatos apsaugos ministerijos 

pateiktos oficialios informacijos: https://sam.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/nacionalines-

sveikatos-sistemos-istaigos/pavaldzios-viesosios-sveikatos-prieziuros-istaigos ir 

https://sam.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/nacionalines-sveikatos-sistemos-

istaigos/savivaldybiu-asmens-sveikatos-prieziuros-istaigos. Informacija apie Vilniuje 

veikiančias sveikatos (gydymo) įstaigas patikslinta pagal Vilniaus m. savivaldybės 

pateiktus oficialius duomenis.  

 Visoms įstaigoms ir visų savivaldybių administracijoms buvo išsiuntinėti raštai apie 

rengiamą apklausą ir klausimynas (nuoroda, o pagal pageidavimą Word formato anketa).  

 

ATRANKA 

 Klausimyną galėjo pildyti visos valstybės arba savivaldybių pavaldumo sveikatos 

(gydymo) įstaigos.  

 Įstaigų pasiskirstymas po savivaldybes – labai netolygus. Pvz., iš Pasvalio rajono 

savivaldybės į klausimyną atsakė tik 1 įstaiga, o iš šiek tiek mažesnės Pakruojo rajono 

savivaldybės – 20. Tam yra ir objektyvių priežasčių – kai kuriose savivaldybėse vos ne 

visos sveikatos priežiūros įstaigos yra privačios, kurios apklausoje nedalyvavo. Kitur lėmė 

savivaldybių bei pačių įstaigų nusiteikimas bendradarbiauti. Taigi daryti kokius nors 

apibendrinimus apie sveikatos (gydymo) įstaigų prieinamumą, lyginant savivaldybes, nėra 

galimybių. Daugiau informacijos – 2 priede.  

                                                 
1 LR Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1290 “Dėl ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių 

tinklo konsolidavimo etapo plano patvirtinimo” duomenys 

https://www.apklausk.lt/s/593ec495e46de
https://sam.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/nacionalines-sveikatos-sistemos-istaigos/pavaldzios-viesosios-sveikatos-prieziuros-istaigos
https://sam.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/nacionalines-sveikatos-sistemos-istaigos/pavaldzios-viesosios-sveikatos-prieziuros-istaigos
https://sam.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/nacionalines-sveikatos-sistemos-istaigos/savivaldybiu-asmens-sveikatos-prieziuros-istaigos
https://sam.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/nacionalines-sveikatos-sistemos-istaigos/savivaldybiu-asmens-sveikatos-prieziuros-istaigos
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APKLAUSOS ATLIKIMAS 

 Apklausa atlikta 2017 m. liepos 14 d. – spalio 11 d. 

TERMINŲ TRUMPINIMAI IR PAAIŠKINIMAI 

 ŽN  - žmonės su negalia. Tyrime naudojamas terminas „žmonės su negalia“ yra taikomas 

ne visiems žmonėms, turintiems specialiuosius poreikius, bet tik žmonėms, judantiems 

neįgaliojo vežimėliais.  

 STR 2.03.01:2001  – Statybos techninis reglamentas „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai 

žmonių su negalia reikmėms“. 

 san. mazgai – sanitariniai mazgai (tualetas, dušas, vonia). 

 PSPC – pirminės sveikatos priežiūros centras 

 PSC – psichikos sveikatos centras 

 Greitosios MPS – greitosios medicinos pagalbos stotis. 

 Šeimos GK – Šeimos gydytojo kabinetai.  

 

1.2. TYRIMO RESPONDENTAI 

 

 Fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems valstybės ir savivaldybių sveikatos (gydymo) 

paskirties įstaigose vertinimo tyrime dalyvavo 340 įstaigų.  

 

 Į klausimyną atsakė: 

o 75 (22 proc.) pirminės sveikatos priežiūros centrai, 

o 21 (6 proc.) poliklinika, 

o 6 (2 proc.) šeimos gydytojų kabinetai, 

o 103 (30 proc.) ambulatorijos,  

o 7 (2 proc.) psichikos sveikatos centrai, 

o 6 (2 proc.) greitosios medicinos pagalbos stotys arba skyriai, 

o 75 (22 proc.) ligoninės, 

o 15 (5 proc.) palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės, 

o 11 (3 proc.) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigų, 

o 8 (2 proc.) laboratorijos, 

o 13 (4 proc.) kitų įstaigų. 

 

 Daugiau informacijos 1 lentelėje „Sveikatos priežiūros įstaigos pagal rūšis ir teikiamas 

paslaugas“:: 
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1 lentelė. Sveikatos priežiūros įstaigos pagal rūšis ir teikiamas paslaugas 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Įstaigų 

skaičius 

Ambulatorinės 

paslaugos 

Stacionarios 

paslaugos 

I 

lygio 

II 

lygio 

III 

lygio 

I 

lygio 

II 

lygio 

III 

lygio 

1. PSPC 75 74 5 - 12 1 1 

2. Poliklinika 21 20 16 1 1 3 1 

3. Ambulatorija 103 103 - - 7 - - 

4. Psichikos sveikatos centras 7 5 3 - - 1 - 

5. Šeimos GK 6 6 1 - - - - 

6. Greitosios MPS 6 1 - - 1 - - 

7. 
Palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninė 
15 4 - - 13 1 1 

8. Ligoninė 75 11 54 22 20 59 22 

9. 
Medicininė reabilitacijos 

/sanatorinis gydymo įst. 
11 1 10 2 - 9 2 

10. Laboratorija 8 - 1 - - - - 

11. Kitos 13 1 4 - - 2 - 

Viso: 340 226 94 25 54 76 27 

 

 Daugiausia – 280 – įstaigų teikia pirminio lygio sveikatos priežiūros (gydymo) paslaugas, 

170 – antrinio, o 52 – tretinio. Dalis įstaigų teikia visų trijų lygių paslaugas. Ši informacija 

grafiškai pateikta 1 ir 2 paveiksluose. 
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1 pav. Sveikatos (gydymo) įstaigų  pasiskirstymas pagal rūšis; N=340 

 

2 pav. Sveikatos (gydymo) įstaigų skaičius pagal paslaugų tipą; N=340 

  

pirminės sveikatos 

priežiūros centras

75; 22%

poliklinika

21; 6%

ambulatorija 

(medicinos punktas)

103; 30%

psichikos sveikatos 

centras

7; 2%šeimos gydytojų 

kabinetas

6; 2%

greitosios medicinos 

pagalbos stotis ar 

skyrius

6; 2%

palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninė

15; 5%

ligoninė

75; 22%

medicininės 

reabilitacijos ir 

sanatorinio gydymo 

įstaiga

11; 3%

labaratorijos

8; 2%

kita 

13; 4%

Sveikatos (gydymo) įstaigų pasiskirstymas pagal 

rūšis

226

54

280

94
76

170

25 27

52

0

50

100

150

200

250

300

Ambulatorinės Stacionarios Viso

Sveikatos (gydymo) įstaigų skaičius pagal 

paslaugų tipą

I lygio II lygio III lygio
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II. TYRIMO REZULTATŲ APIBENDRINIMAS 

 

2.1.Parkavimo vietos žmonių su negalia automobiliams statyti 

 Žmonėms su negalia, judantiems neįgaliojo vežimėliu ir vairuojantiems savarankiškai 

transporto priemonę, labai reikalinga automobilių parkavimo vieta. Automobilių 

parkavimo aikštelės ir tinkamas vietų pažymėjimas neįgaliųjų automobiliams statyti prie 

daugelio įstaigų, tame skaičiuje neišskiriant ir sveikatos priežiūros įstaigų, išlieka vis dar 

opi problema. Automobilio stovėjimo vietos, pažymėtos ženklu „Neįgalusis“ dažnu atveju 

yra įrengiamos arti įėjimo, jos yra platesnės. Asmuo, turintis judėjimo negalią ir judantis 

vežimėlio pagalba, turi turėti galimybę plačiau atidaryti automobilio dureles, patogiai 

išsiimti neįgaliojo vežimėlį, išlipti iš automobilio ir į jį patogiai įlipti.      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todėl, sudarant klausimyną, vienas iš klausimų ir buvo klausimas apie parkavimo vietas 

neįgaliųjų automobiliams statyti. Respondentai galėjo pasirinkti vieną iš 5 atsakymų  

variantų:  vieta (-os) neįgaliesiems įrengta (-os) pagal visus STR reikalavimus;  vieta 

(-os) įrengtos, bet nepažymėta (-os);  vieta (-os) įrengta (-os), pažymėta (-os), bet lygių 

skirtumas tarp automobilio stovėjimo aikštelės ir šaligatvio yra didesnis nei 150 mm;  

vieta (-os) neįrengta (-os);  prie pastato nėra automobilių parkavimo aikštelės.  

 

 30 proc. (101) iš apklausoje dalyvavusių sveikatos (gydymo) įstaigų turi neįgaliųjų 

parkavimo vietas, įrengtas pagal visus STR reikalavimus, tačiau toks pat procentas (102) 

įstaigų neturi įsirengę parkavimo vietų neįgaliųjų automobiliams statyti. 21 proc. (71) 

įstaigų pažymėjo, kad vietos įrengtos, bet nepažymėtos, 3 proc. (12) įstaigų nurodė, kad 

vieta (-os) įrengta (-os), pažymėta (-os), bet lygių skirtumas tarp automobilio stovėjimo 

aikštelės ir šaligatvio yra didesnis nei 150 mm., o tai reiškia, kad žmogui su negalia, 

judančiam neįgaliojo vežimėliu, bus sudėtinga patekti į gydymo įstaigą. 16 proc. (54) 

gydymo įstaigų nurodė, kad prie jų nėra automobilių parkavimo aikštelės. Grafiškai ši 

informacija pateikta 3 paveiksle . 

 

 Panagrinėjus gautus atsakymus pagal įstaigų rūšis, galima teigti, kad vietas, įrengtas pagal 

visus STR reikalavimus turi įsirengę 52 proc. (11) poliklinikų, 48 proc. (36) ligoninių, 47 

proc. (7) palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės, 41 proc. (31) pirminės sveikatos 

priežiūros centrai (PSPC) ir tik 6 proc. (6) ambulatorijų. Net 50 proc. (52) ambulatorijų, 19 

proc. (14) PSPC, 11 proc. (8) ligoninių neturi įsirengę automobilių parkavimo vietų 

neįgaliesiems. Prie 22 proc. (23) ambulatorijų, 20 proc. (15) ligoninių, 9 proc. (7) PSPC 

STR 2.03.01:2001 numato, kad prie gydymo paskirties pastatų, skirtų teikti medicinos pagalbą 

žmonėms, automobilių parkavimo aikštelėse ŽN automobiliams turi būti pritaikyta 10% vietų, 

bet ne mažiau kaip viena vieta. ŽN automobiliams skirtos parkavimo vietos iki įėjimo į objektą 

yra iki 60 m, taip pat numatyta galimybė išlipti iš automobilio, įrengiant greta 1500 mm 

pločio aikštelę. Ši aikštelė gali būti bendra dviem gretimoms automobilių stovėjimo vietoms. 

Lygių skirtumas tarp automobilių stovėjimo vietų ir išlipimo aikštelės ar šaligatvio turi būti iki 

150 mm. ŽN skirtos transporto priemonių stovėjimo vietos turi būti pažymėtos horizontaliu 

informaciniu „Neįgalusis“ ženklinimu ir  vertikaliu kelio ženklu su tokiu pat simboliu. 



Fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems valstybės ir savivaldybių sveikatos (gydymo) paskirties 

įstaigose vertinimo tyrimas 
 

 

 12 

nėra įrengta jokių automobilių parkavimo aikštelių. Daugiau informacijos 2 lentelėje 

„Automobilių parkavimo vietos pagal įstaigų rūšis“ . 

 

2 lentelė. Automobilių parkavimo vietos pagal įstaigų rūšis 

 

 

 

 

 

  

                                                 
2 taip, vieta (-os) įrangta (-os) pagal visus STR reikalavimus 
3 taip, vieta (-os) įrengtos, bet nepažymėta (-os) 
4 taip, vieta (-os) įrengta (-os), pažymėta (-os), bet lygių skirtumas tarp automobilio stovėjimo aikštelės ir šaligatvio      

yra didesnis nei 150 mm 
5 ne, vieta (-os) neįrengta (-os) 
6 prie pastato nėra automobilių parkavimo aikštelės  

Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Įstaigų 

skaičius 
R2 R3 R4 R5 R6 

1. PSPC 75 31 18 5 14 7 

2. Poliklinika 21 11 6 1 1 2 

3. Ambulatorija 103 6 21 1 52 23 

4. 
Psichikos sveikatos 

centras 
7 1 2 - 3 1 

5. Šeimos GK 6 - 2 - 3 1 

6. Greitosios MPS 6 2 - - 4 - 

7. 
Palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninė 
15 7 3 - 3 2 

8. Ligoninė 75 36 13 3 8 15 

9. 
Medicin. reabilitacijos 

/sanatorinis gydymo įst. 
11 3 2 2 4 - 

10. Laboratorija 8 - 3 - 5 - 

11. Kitos 13 4 1 - 5 3 

Viso: 340 101 71 12 102 54 
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101; 30%

71; 21%

12; 3%

102; 30%

54;16%

vieta (-os) įrangta (-os) pagal visus STR

reikalavimus

vieta (-os) įrengtos, bet nepažymėta (-os)

vieta (-os) įrengta (-os), pažymėta (-os), bet

lygių skirtumas tarp automobilio stovėjimo

aikštelės ir šaligatvio  yra didesnis nei 150 mm

vieta (-os) neįrengta (-os)

prie pastato nėra automobilių parkavimo

aikštelės

0 20 40 60 80 100 120

Automobilių parkavimo vietos prie sveikatos 

(gydymo) įstaigų

3 pav. Automobilių parkavimo vietos prie sveikatos (gydymo) įstaigų; N=340 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

2.2.Patekimas į sveikatos (gydymo) įstaigas žmonėms su negalia  

     

 Respondentams buvo užduotas klausimas „Ar žmonėms su negalia pritaikytas bent vienas 

įėjimas į pastatą?“ ir pateikti šeši galimi atsakymų variantai:  taip, pagrindinis įėjimas į 

pastatą yra lygus, be jokių slenksčių;  taip, yra įrengtas išorinis (lauko) pandusas;  taip, 

yra įrengtas keltuvas/laiptų kopiklis;  taip, yra įrengtas įėjimas ŽN ne per pagrindinį 

įėjimą ir yra nukreipiamieji ženklai, nurodantys kryptį link pritaikyto įėjimo;  iš dalies, 

yra įrengtas įėjimas neįgaliesiems, bet jis nepaženklintas;  ne, ŽN patekti į pastatą 

neįmanoma.   

 

 Apibendrinus gautus atsakymus matome, kad į 68,8 proc. (234) įstaigų galima patekti per 

pagrindinį įėjimą (įėjimas lygus, be slenksčių arba galima užvažiuoti įrengtu išoriniu 

(lauko) pandusu), ar įrengtu keltuvu (laiptų kopikliu). 3,5 proc. (12) įstaigų yra įsirengę 

įėjimą žmonėms su negalia ne per pagrindinį įėjimą ir yra nukreipiamieji ženklai 

nurodantys kryptį link pritaikyto įėjimo. 8,5 proc. (29) įstaigų pažymėjo, kad yra įrengtas 

įėjimas neįgaliesiems, bet jis nepaženklintas. Tačiau 19,1 proc. (65) įstaigos nurodė, kad 

žmonėms su negalia patekti į pastatą neįmanoma. Grafinis vaizdas 4 paveiksle: 
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4 pav. Patekimas į sveikatos (gydymo) įstaigas žmonėms su negalia; N=340 

 90 proc. (19) poliklinikų, 82 proc. (9) medicininės reabilitacijos/sanatorinio gydymo 

įstaigos, 80 proc. (12) palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės, 72 proc. (54) PSPC ir 65,3 

proc. (49) ligoninės nurodė, kad žmonės su negalia gali patekti per pagrindinį įėjimą ar 

įrengtu išoriniu (lauko) pandusu. Tačiau į 37 proc. (38) ambulatorijų, 12 proc. (9) ligoninių, 

13 proc. (2) palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines, į 50 proc. (4) greitosios MPS ir 

laboratorijų patekti į pastatus žmonėms su negalia nėra galimybių. Daugiau informacijos 3 

lentelėje „Patekimas į sveikatos (gydymo) įstaigas žmonėms su negalia pagal įstaigų rūšį“. 

 

 

  

40; 11,8%

179; 52,6%

15; 4,4%

12;3,5%

29; 8,5%

65;19,1%

taip, pagrindinis įėjimas į pastatą yra lygus, be

jokių slenksčių

taip, yra įrengtas išorinis (lauko) pandusas

taip, yra įrengtas keltuvas/laiptų kopiklis

taip, yra įrengtas įėjimas ŽN ne per pagrindinį

įėjimą ir yra nukreipiamieji ženklai nurodantys

kryptį link pritaikyto įėjimo

iš dalies. Yra įrengtas įėjimas neįgaliesiems, bet jis

nepaženklintas

ne, ŽN patekti į pastatą neįmanoma

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

PATEKIMAS Į SVEIKATOS (GYDYMO) ĮSTAIGAS ŽN
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3 lentelė „Patekimas į sveikatos (gydymo) įstaigas žmonėms su negalia pagal įstaigų 

rūšį“ 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Įstaigų 

skaičius 
R7 R8 R9 R10 R11 R12 

1. PSPC 75 8 46 6 3 10 2 

2. Poliklinika 21 2 17 1 1 - - 

3. Ambulatorija 103 7 49 3 - 6 38 

4. Psichikos sveikatos centras 7 - 4 2 1 - - 

5. Šeimos GK 6 - 5 - - - 1 

6. Greitosios MPS 6 - 2 - 1 - 3 

7. 
Palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninė 
15 1 11 1 - - 2 

8. Ligoninė 75 17 32 2 3 12 9 

9. 
Medicininė reabilitacijos 

/sanatorinis gydymo įst. 
11 2 7 - 1 - 1 

10. Laboratorija 8 1 2 - - 1 4 

11. Kitos 13 2 4 - 2 - 5 

Viso: 340 40 179 15 12 29 65 

 

 Atskirai išanalizuota informacija apie pandusus. Kaip buvo paminėta aukščiau, į 179 

sveikatos (gydymo) įstaigas patenkama įrengtu (išoriniu) lauko pandusu. 74,3 proc. (133) 

įstaigos nurodė, kad lauko pandusai įrengti laikantis visų STR reikalavimų.  

 

                                                 
7 pagrindinis įėjimas į pastatą yra lygus, be jokių slenksčių 
8 yra įrengtas išorinis (lauko) pandusas 
9 yra įrengtas keltuvas/laiptų kopiklis 
10 yra įrengtas įėjimas ŽN ne per pagrindinį įėjimą ir yra nukreipiamieji ženklai nurodantys kryptį link pritaikyto 

įėjimo 
11 yra įrengtas įėjimas neįgaliesiems, bet jis nepaženklintas 
12 ŽN patekti į pastatą neįmanoma 

STR 2.03.01:2001 numato, kad ŽN pritaikytas panduso plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 200 

mm, matuojant atstumą tarp turėklų ir tarp apsauginių bortelių. ŽN pritaikyto panduso išilginis 

nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:12 (8,3%). Panduso juostoje, jos pradžioje ir pabaigoje 

vertikalūs paviršiaus dangos nelygumai, aukštesni nei 0,5 cm, neleidžiami. Panduso juostos 

skersinis nuolydis neleidžiamas. Panduso ir kiekvienos jo juostos viršuje bei apačioje turi būti 

įrengtas įspėjamasis paviršius. Įspėjamasis paviršius turi būti panduso pločio ir 600 mm ilgio. 

Abiejose panduso juostos ir aikštelių pusėse turi būti įrengti ištisiniai turėklai. Abipus kiekvienos 

panduso juostos ir aplink aikšteles, jei jos yra ne prie sienos, turi būti įrengti ne žemesni kaip 50 

mm borteliai. Panduso juostų ir aikštelių paviršius turi būti įrengtas iš kietos, šiurkščios, 

neslidžios medžiagos.  
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5 pav. Išorinio (lauko) panduso įrengimas; N=179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Išanalizavus atsakymus, matyti, kad 15,6 proc. (28) įstaigų pandusai yra per statūs, ir jais 

žmonės su negalia gali užvažiuoti tik su kitų asmenų pagalba. Iš įrengtų išorės (lauko) 

pandusų 16 proc. (8) ambulatorijų, 12 proc. (2) poliklinikų, 11 proc. (5) PSPC, 43 proc. (3) 

medicininės reabilitacijos /sanatorinio gydymo įstaigų įvaža į pastatą įrengta netinkamai, 

todėl žmonėms su judėjimo negalia būtinas asistentas.  

 

 Pagal visus reikalavimus pandusai įrengti beveik 40 proc. (133) įstaigų. Daugiau 

informacijos 4 lentelėje „Išorinio (lauko) pandusų įrengimas sveikatos (gydymo) 

įstaigose“, grafinis vaizdas 5 paveiksle. 

 

4 lentelė. Išorinio (lauko) pandusų įrengimas sveikatos (gydymo) įstaigose  

Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Įstaigų 

skaičius 

Pandusas 

įrengtas 

laikantis visų 

STR 

reikalavimų 

Pandusas 

įrengtas be 

turėklų 

Pandusu gali 

judėti tik su 

asistento 

pagalba 

1. PSPC 75 35 6 5 

2. Poliklinika 21 13 2 2 

3. Ambulatorija 103 34 7 8 

4. Psichikos sveikatos centras 7 4 - - 

5. Šeimos GK 6 3 - 2 

6. Greitosios MPS 6 1 1 - 

7. 
Palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninė 
15 10 - 1 

133; 74,3%

18; 10,1%

28;15,6%

IŠORINIO (LAUKO) PANDUSO ĮRENGIMAS

pandusas įrengtas laikantis visų STR

reikalavimų. Į pastatą ŽN, judantis

neįgaliojo vežimėliu gali įvažiuoti

savarankiškai, be kitų pagalbos

pandusu ŽN, judantis neįgaliojo

vežimėliu gali važiuoti

savarankiškai, bet nėra įrengti

turėklai

pandusas per status ir juo ŽN,

judantis neįgaliojo vežimėliu gali

įvažiuoti tik su asistento (kito

žmogaus) pagalba
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Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Įstaigų 

skaičius 

Pandusas 

įrengtas 

laikantis visų 

STR 

reikalavimų 

Pandusas 

įrengtas be 

turėklų 

Pandusu gali 

judėti tik su 

asistento 

pagalba 

8. Ligoninė 75 24 2 6 

9. 
Medicininė reabilitacijos 

/sanatorinis gydymo įst. 
11 4 - 3 

10. Laboratorija 8 1 - 1 

11. Kitos 13 4 - - 

Viso: 340 133 18 28 

 

 

2.3.Priemonės, svarbios žmogui su negalia patekti į pastato vidų  

 

 Apklausos dalyvių klausta, ar prie pastato įėjimo durų yra:  įrengtas ir veikiantis 

iškvietimo mygtukas (skambutis);  nekliudomas 1,5 m x 1,5 m plotas;  slenkstis 

didesnis nei 2 cm. Respondentai galėjo pasirinkti daugiau nei vieną atsakymą.  

 

 Rezultatai parodė, kad 31 proc. (106) įstaigų iš 340 turi įsirengusios iškvietimo mygtuką. 

Tokia priemonė yra įrengta 55 proc. (41) ligoninių, 73 proc. (11) palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninių, 27 proc. (20) PSPC, 9,7 proc. (10) ambulatorijų, 61,5 proc. (8) kitų 

įstaigų. Tik 1 iš 7 psichikos sveikatos centrų nurodė, kad turi tokią priemonę; iškvietimo 

mygtuko (skambučio) nėra įsirengęs nė vienas iš 6 apklaustų Šeimos GK.  

 

 

 

 

 66 proc. (223) respondentų nurodė, kad prie pastato įėjimo durų yra nekliudomas 1,5 m x 

1,5 m plotas. Geriausiai šis rodiklis pasiektas poliklinikose - 95 proc. (20), medicininės 

reabilitacijos / sanatorinio gydymo įstaigose – 82 proc. (9), PSPC – 75 proc. (56), 

žemiausias rodiklis laboratorijose – 25 proc. (2), Greitosios MPS – 33 proc. (2), psichikos 

sveikatos centruose - 43 proc. (3).  

 

 Durų slenkstis aukštesnis nei 2 cm 27 proc. (91) sveikatos (gydymo) įstaigų. Daugiausia tai 

šios sveikatos (gydymo) įstaigos: laboratorijos – iš 8 keturios (50 proc.), psichikos 

sveikatos centrai – iš 7 trys (43 proc.), ambulatorijos – iš 103 net 40 ambulatorijų (39 proc.) 

yra aukšti durų slenksčiai. Kitų įstaigų atsakymai dėl durų slenksčio aukščio svyruoja tarp 

33 proc. (Šeimos GK, 2) iki 13 proc. (PSPC, 10). Daugiau informacijos 5 lentelėje 

„Numatytos priemonės, svarbios žmogui su negalia patekti į pastato vidų“.  

  

  

STR 2.03.01:2001 numato, prieš pagrindinio įėjimo duris turi būti įrengta lygi aikštelė, ne 

mažesnė kaip 1 500 mm x 1 500 mm. Durų slenkstis turi būti ne aukštesnis kaip 20 mm.  
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5 lentelė. Numatytos priemonės, svarbios žmogui su negalia patekti į pastato vidų  

Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Įstaigų 

skaičius 

Įrengtas ir 

veikiantis 

iškvietimo 

mygtukas 

Nekliudomas 

1,5x1,5 m 

plotas 

Slenkstis 

didesnis nei 

2 cm 

1. PSPC 75 20 56 10 

2. Poliklinika 21 6 20 5 

3. Ambulatorija 103 10 62 40 

4. Psichikos sveikatos centras 7 1 3 3 

5. Šeimos GK 6 - 4 2 

6. Greitosios MPS 6 4 2 1 

7. 
Palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninė 
15 11 10 3 

8. Ligoninė 75 41 47 17 

9. 
Medicininė reabilitacijos 

/sanatorinis gydymo įst. 
11 3 9 3 

10. Laboratorija 8 2 2 4 

11. Kitos 13 8 8 3 

Viso: 340 106 223 91 

 

2.4.Pastato įėjimo (išorinės) durys  

 

 Vienas iš klausimų, kuris buvo užduotas apklausos dalyviams – „kokios įėjimo (išorinės) 

durys?“ Pateikti 4 atsakymų variantai:  varstomos, plotis ne mažesnės nei 85 cm;  

varstomos, plotis mažesnis nei 85 cm;  stiklinės durys, pažymėtos ryškios spalvos juosta. 

Atsidaro automatiškai, priėjus ar privažiavus žmogui;  stiklinės durys, nepažymėtos 

ryškios spalvos juosta. Respondentai galėjo pasirinkti daugiau nei vieną atsakymą. 

 

 

 

 

 

 

 

 84,7 proc. (288) sveikatos (gydymo) įstaigų nurodė, kad įstaigų įėjimo (išorinės) durys yra 

varstomos, plotis ne mažesnis 85 cm. 6,2 proc. (21) respondentų pažymėjo, kad jų įstaigų 

durys yra varstomos, tačiau plotis mažesnis nei 85 cm. 18,2 proc. (62) sveikatos (gydymo) 

įstaigų nurodė, kad pastato įėjimo durys yra stiklinės, didesnė jų dalis – nepažymėtos 

ryškios spalvos juosta. Grafiškai ši informacija pateikta 6 paveiksle. „Pastato įėjimo 

(išorinės) durys“ 

 

STR 2.03.01:2001 numato, kad ŽN pritaikyto įėjimo durys turi būti varstomosios arba 

slankiojančiosios (atidaromos rankomis arba automatinės). Švaistinės durys tokiame įėjime 

neleidžiamos. Stiklinės lauko durys turi būti iš smūgiams atsparaus stiklo. 1 200-1 600 mm aukštyje 

nuo grindų stiklinė durų plokštuma turi būti pažymėta ryškios spalvos juosta. Taip pat turi būti 

pažymėtos stiklinės sienos, vitrinos ir kitokie stiklo elementai, esantys greta durų. 
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6 pav. Pastato įėjimo (išorinės) durys; N=340 

 

 Kaip nurodė psichikos sveikatos centrai ir Greitosios MPS, jų įstaigų išorinės durys 100 

proc. varstomos, kurių plotis didesnis nei 85 cm. Ligoninių durys pagal  parametrą sudaro 

76 proc. (57), laboratorijų 50 proc. (4). Visų kitų įstaigų išorinės durys pagal  parametrą 

svyruoja vidutiniškai 86 proc. ribose.  

 

 Siauresnės nei 85 cm pločio durys bendroje apimtyje sudaro 6 proc. Didžiausias tokių durų 

skaičius yra ambulatorijose – 11 vnt. Stiklinės durys, pažymėtos ryškios spalvos juosta ir 

atsidarančios automatiškai sudaro apie 9 proc. Daugiausia tokių durų įstatyta poliklinikose 

ir ligoninėse. Daugiau išsamesnės informacijos pateikta 6 lentelėje „Pastato įėjimo 

(išorinės) durys“.  

6 lentelė. Pastato įėjimo (išorinės) durys 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Įstaigų 

skaičius 

Varstomo

s, plotis 

ne 

mažesnis 

85 cm. 

Varstom

os, plotis 

mažesnis  

nei 85 

cm. 

Stiklinės 

durys, 

pažymėtos 

ryškios 

spalvos 

juosta. 

Atsidaro 

automatišk

ai 

Stiklinės 

durys, 

nepažymėto

s ryškios 

spalvos 

juosta. 

1. PSPC 75 67 3 3 8 

2. Poliklinika 21 17 1 6 - 

3. Ambulatorija 103 91 11 - 7 

288;  84,7%

21; 6,2%

30;  8,8%

32; 9,4%

Pastato įėjimo (išorinės) durys, vnt.

varstomos, plotis ne

mažesnės nei 85 cm

varstomos, plotis mažesnis

nei 85 cm

stiklinės durys, pažymėtos

ryškios spalvos juosta.

Atsidaro automatiškai,

priėjus ar privažiavus

žmogui



Fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems valstybės ir savivaldybių sveikatos (gydymo) paskirties 

įstaigose vertinimo tyrimas 
 

 

 20 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Įstaigų 

skaičius 

Varstomo

s, plotis 

ne 

mažesnis 

85 cm. 

Varstom

os, plotis 

mažesnis  

nei 85 

cm. 

Stiklinės 

durys, 

pažymėtos 

ryškios 

spalvos 

juosta. 

Atsidaro 

automatišk

ai 

Stiklinės 

durys, 

nepažymėto

s ryškios 

spalvos 

juosta. 

4. 
Psichikos sveikatos 

centras 
7 7 - - - 

5. Šeimos GK 6 5 - - 1 

6. Greitosios MPS 6 6 - - - 

7. 

Palaikomojo 

gydymo ir slaugos 

ligoninė 

15 13 2 1 - 

8. Ligoninė 75 57 2 17 10 

9. 

Med. reabilitacijos 

/sanatorinis 

gydymo įst. 

11 9 - 3 2 

10. Laboratorija 8 4 2 - 2 

11. Kitos 13 12 - - 2 

Viso: 340 288 21 30 32 

 

2.5. Galimybė žmogui su negalia, judančiam neįgaliojo vežimėliu, judėti tarp pastato 

aukštų  

 

 Apklausos dalyvių klausta, ar yra galimybė žmogui su negalia, judančiam neįgaliojo 

vežimėliu, judėti tarp pastato aukštų. Galimi atsakymai buvo septyni:  taip, pastate yra 

liftas, kurio durys platesnės nei 85 cm, kabina yra bent 110 cm pločio ir 140 cm ilgio, 

valdymo mygtukai įrengti 90 – 120 cm aukštyje;  iš dalies, pastate yra liftas, kurio durys 

siauresnės nei 85 cm;  taip, yra mobilus laiptų kopiklis;  taip, yra keltuvas;  iš dalies, 

judėti galima tik 1 aukšte;  ne, judėti tarp aukštų nėra galimybės;  pastatas yra vieno 

aukšto. Respondentai galėjo pasirinkti daugiau nei vieną atsakymą.  

 

 

 

 

 

 Kaip rodo respondentų atsakymai, 32,3 proc. sveikatos (gydymo) įstaigų yra liftai, kurių 

durys platesnės nei 85 cm, kabinos yra bent 110 cm pločio ir 140 cm ilgio, valdymo 

mygtukai įrengti 90 -120 cm aukštyje. Taigi, 110 pastatų žmonėms su negalia yra galimybė 

STR 2.03.01:2001 numato, kad ŽN pritaikyto lifto kabina turi būti ne siauresnė kaip 1 100 mm 

ir ne mažesnio kaip 1 400 mm gylio. Lifto durų anga turi būti ne siauresnė kaip 850 mm. Priešais 

liftą turi būti palikta ne mažesnė kaip 1 500 x 1 500 mm laisva aikštelė, neskaitant tako pločio. 

Lifto iškvietimo ir valdymo mygtukai turi būti sumontuoti 900-1 200 mm aukštyje nuo grindų. 

Mažiausias mygtuko skersmuo - 18 mm, mažiausias atstumas tarp mygtukų - 15 mm. Ant lifto 

kabinos sienų 900 mm aukštyje nuo grindų būtina įrengti turėklus.  
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judėti tarp aukštų. 5,3 proc. (18) pastatų turi liftus, bet jų durys siauresnės nei 85 cm. Esant 

siauroms durims, ne visi žmonės su negalia, judantys neįgaliojo vežimėliu, gali pasinaudoti 

tokiais liftais, vadinasi tai riboja jų judėjimą tarp aukštų. 10 įstaigų (tai sudaro 2,9 proc.) 

yra įrengti mobilūs laiptų kopikliai. 29 sveikatos (gydymo) įstaigos (8,5 proc.) turi keltuvus. 

Tačiau, respondentų teigimu, 15 proc. (51) patalpų galima judėti tik I aukšte, o 25,3 proc. 

(86) įstaigų yra įsikūrusios 1 aukšto pastatuose. 22 proc. (75) sveikatos (gydymo) objektų 

žmonėms su negalia nėra galimybių judėti tarp aukštų. Grafinė informacija – 7 paveiksle 

„Galimybė žmogui su negalia, judančiam neįgaliojo vežimėliu, judėti tarp pastato aukštų 

sveikatos (gydymo) įstaigose“. 

 

7 lentelė. Galimybė žmogui su negalia, judančiam neįgaliojo vežimėliu, judėti tarp 

pastato aukštų sveikatos gydymo įstaigose 

 

  

                                                 
13taip, pastate yra liftas, kurio durys platesnės nei 85 cm, kabina yra bent 110 cm. pločio ir 140 cm ilgio, valdymo 

mygtukai įrengti 90 -120 cm aukštyje  
14iš dalies, pastate yra liftas, kurio durys siauresnės nei 85 cm  
15taip, yra mobilus laiptų kopiklis  
16taip, yra keltuvas  
17iš dalies, judėti galima tik 1 aukšte  
18ne, judėti tarp aukštų nėra galimybės  
19pastatas yra vieno aukšto  

 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Įstaigų 

skaičius 
R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 

1. PSPC 75 24 8 2 9 14 15 10 

2. Poliklinika 21 11 3 1 2 4 5 1 

3. Ambulatorija 103 - - 1 - 13 27 64 

4. 
Psichikos sveikatos 

centras 
7 1 - - 2 2 - 2 

5. Šeimos GK 6 - - - - 3 2 1 

6. Greitosios MPS 6 - - - - 2 3 1 

7. 
Palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninė 
15 8 - - 4 3 2 - 

8. Ligoninė 75 55 3 6 7 6 10 4 

9. 
Medicininė reabilitacijos 

/sanatorinis gydymo įst. 
11 7 3 - 4 - - 1 

10. Laboratorija 8 1 1 - - 1 3 2 

11. Kitos 13 3 - - 1 3 8 - 

Viso: 340 110 18 10 29 51 75 86 
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7 pav. Galimybė žmonėms su negalia, judantiems neįgaliojo vežimėliu judėti tarp 

pastato aukštų; N=340  

 

 Vertinant kiekvieną sveikatos (gydymo) įstaigų rūšį atskirai galima teigti, kad puikius 

šiuolaikiškus liftus turi įsirengę 73 proc. (55) ligoninių, 63 proc. (7) medicininės 

reabilitacijos/ sanatorinio gydymo įstaigų, 53 proc. (8) palaikomojo gydymo ir slaugos 

ligoninių, 52 proc. (11) poliklinikų. Įvertinus visą turimą mobilumo įrangą (liftus, keltuvus, 

kopiklius), kuri sumontuota sveikatos (gydymo) įstaigose, galima daryti išvadą, kad 

žmonėms su negalia, judantiems neįgaliojo vežimėliu, judėti tarp aukštų yra galimybė 95 

proc. ligoninių, 80 proc. palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių bei poliklinikų bei visose 

medicininės reabilitacijos / sanatorinio gydymo įstaigose. Tačiau 6 iš 75 ligoninių (8 proc.), 

14 iš 75 PSPC (18,7 proc.), 13 iš 103 (12,6 proc.) ambulatorijų žmonėms su negalia, 

judantiems neįgaliojo vežimėliu, galimybė judėti yra tik pirmajame aukšte. Tarp aukštų 

nėra galimybės judėti 75 objektuose: didžiąją dalį jų sudaro ambulatorijos (27), PSPC (15), 

ligoninės (10), kitos įstaigos (8). Vieno aukšto pastatuose, apklausos dalyvių vertinimu, yra 

įsikūrusios ambulatorijos ir medicinos punktai (74 proc.; 64) ir PSPC (12 proc.; 10). 

Detalesnė informacija 7 lentelėje „Galimybė žmogui su negalia, judančiam neįgaliojo 

vežimėliu, judėti tarp pastato aukštų sveikatos gydymo įstaigose“.  

110;32,3%

18; 5,3%
10;2,9%

29;8,5%

51;15%

75; 22%

86;25,3%

Galimybė ŽN judančiam neįgaliojo vežimėliu judėti tarp 

pastato aukštų

pastate yra liftas, kurio durys

platesnės nei 85 cm

iš dalies, pastate yra liftas, kurio

durys siauresnės nei 85 cm

taip, yra mobilus laiptų kopiklis

taip, yra keltuvas

iš dalies, judėti galima tik 1

aukšte

ne, judėti tarp aukštų nėra

galimybės

pastatas yra vieno aukšto
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2.6. Pastato pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia 

 Apklausos dalyviai turėjo atsakyti į klausimą, ar pastatas yra pritaikytas žmonėms su 

regėjimo negalia. Galimi atsakymai buvo septyni:  taip, yra pritaikytas (pažymėti visi 

būtini statinio elementai);  iš dalies, yra ryškiai pažymėtos durys;  iš dalies, yra ryškiai 

pažymėtos laiptų pakopos;  iš dalies, ant grindų yra įrengta aklųjų vedimo sistema;  iš 

dalies, yra įrengti apsauginiai borteliai/ barjerai nuo atsikišusių elementų ir konstrukcijų; 

 iš dalies, ant lifto iškvietimo ir valdymo prietaisų informacija pateikta Brailio raštu; . 

ne, nepritaikytas. Respondentai galėjo pasirinkti daugiau nei vieną atsakymą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 pav. Pastato pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia; N=340 

 

 Įvertinus respondentų atsakymus galima teigti, kad 74,7 proc. (254) įstaigų nepritaikytos 

žmonėms su regėjimo negalia. Tik 8,5 proc. įstaigų (po 29) yra ryškiai pažymėtos durys ir 

9; 2,6%
29; 8,5%

29; 8,5%

1; 0%

18; 5,3%

25; 7,3%

254; 74,7%

Pastato pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia

pažymėti visi būtini statinio elementai

yra ryškiai pažymėtos durys

yra ryškiai pažymėtos laiptų pakopos

ant grindų yra įrengta aklųjų vedimo

sistema

yra įrengti apsauginiai borteliai/barjerai

nuo atsikišusių elementų ir konstrukcijų

ant lifto iškvietimo ir valdymo prietaisų

informacija pateikta Brailio raštu

ne, nepritaikytas

STR 2.03.01:2001 numato, kad prieš laiptus, pandusus ir bet kokius kitus aukščio 

pasikeitimus pastatuose būtina įrengti įspėjamuosius paviršius. Koridoriuose ir kitose 

patalpose žmonės su regėjimo sutrikimais turi būti apsaugoti nuo atsitrenkimo į žemai 

įrengtus atsikišusius elementus ir konstrukcijas. Jei koridoriuose žemiau kaip 2 100 mm ir 

aukščiau kaip 800 mm kabinami ženklai, šviestuvai ar kiti elementai, atsikišantys nuo sienos 

daugiau nei per 100 mm, po jais ant grindų būtina įrengti ne žemesnį kaip 50 mm bortelį 

arba perspėjantį barjerą, įtvirtintą ne aukščiau kaip 700 mm nuo grindų. Patalpose su 

nuožulniomis lubomis, po laiptatakiais ar kitais elementais, kai patalpos aukštis po jais 

tampa mažesnis nei 2 100 mm, būtina įrengti nurodytų aukščiau dydžių perspėjantį bortelį, 

atitvarą ar barjerą. Ant lifto iškvietimo ir valdymo prietaisų esanti informacija bei ženklai 

turi būti pateikti ir taktiline forma - Brailio raštu. 
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laiptų pakopos. 7,3 proc. (25) sveikatos (gydymo) įstaigų yra liftai, kur iškvietimo ir 

valdymo prietaisų informacija pateikta Brailio raštu. Ir tik 1 įstaiga (0 proc.) pažymėjo, kad 

turi įrengtą ant grindų aklųjų vedimo sistemą. Teigiami poslinkiai itin nežymūs – tik 2,6 

proc. (9) respondentų teigia, kad jų sveikatos (gydymo) įstaigos yra pritaikytos žmonėms 

su regėjimo negalia (pažymėti visi būtini statinio elementai). Grafinė informacija – 8 

paveiksle „Pastato pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia“. 

        

8 lentelė. Sveikatos (gydymo) įstaigų pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Įstaigų 

skaičius 
R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 

1. PSPC 75 4 7 12 - 6 4 49 

2. Poliklinika 21 - - 4 1 - 6 12 

3. Ambulatorija 103 - 9 2 - 5 - 92 

4. 
Psichikos sveikatos 

centras 
7 - - 1 - - - 6 

5. Šeimos GK 6 - - - - - - 6 

6. Greitosios MPS 6 - - - - - - 6 

7. 
Palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninė 
15 1 5 2 

- 
3 3 7 

8. Ligoninė 75 4 6 6 - 2 11 48 

9. 
Medicininė reabilitacijos 

/sanatorinis gydymo įst. 
11 - 1 2 

- 
- 1 9 

10. Laboratorija 8 - - - - - - 8 

11. Kitos 13 - 1 - - 2 - 11 

Viso: 340 9 29 29 1 18 25 254 

 

 Apžvelgiant situaciją dėl sveikatos (gydymo) įstaigų prieinamumo neregiams ir 

silpnaregiams pagal gydymo įstaigų rūšį, galima teigti, kad ji nepatenkinama visų rūšių 

įstaigose. Padėtis dėl objektų prieinamumo žmonėms su regėjimo negalia yra bloga 

daugelyje įstaigų: ambulatorijose (89 proc.; 92), psichikos sveikatos centruose (86 proc.; 

6), šeimos GK, greitosios MPS, laboratorijose (100 proc.), kitose įstaigose (84 proc.; 11), 

medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigose (82 proc.; 9). Tik 5,3 proc. (po 

4) PSPC ir ligoninių yra pritaikyti silpnaregių ir aklųjų poreikiams ir tik 1 poliklinika ant 

grindų turi  įrengtą aklųjų vedimo sistemą. Daugiau informacijos 8 lentelėje „Sveikatos 

(gydymo) įstaigų pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia“.  

  

                                                 
20 taip, yra pritaikytas (pažymėti visi būtini statinio elementai) 
21 iš dalies, yra ryškiai pažymėtos durys 
22 iš dalies, yra ryškiai pažymėtos laiptų pakopos 
23 iš dalies, ant grindų yra įrengta aklųjų vedimo sistema  
24 iš dalies, yra įrengti apsauginiai borteliai/barjerai nuo atsikišusių elementų ir konstrukcijų 
25 iš dalies, ant lifto iškvietimo ir valdymo prietaisų informacija pateikta Brailio raštu 
26 ne, nepritaikytas 
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2.7. Grindų lygio skirtumai tame pačiame pastato aukšte 

 Respondentams buvo užduotas klausimas: „Ar yra grindų lygio skirtumai tame pačiame 

pastato aukšte?“ ir pateikti galimi penki atsakymų variantai:  visi lygių pokyčiai yra 

žemesni nei 2 cm;  pastate bent viename aukšte yra grindų lygio skirtumai, mažesni nei 

2 cm;  yra aukštesni nei 2 cm slenksčiai, įrengti pandusai (užvažiavimai);  yra aukštesni 

nei 2 cm slenksčiai, pritaikymo nėra;  ne, grindų lygių skirtumo nėra. Respondentai galėjo 

pasirinkti daugiau nei vieną atsakymą. 

 

 

 

 Apibendrinus gautus atsakymus galime teigti, kad 54,7 proc. (189) įstaigų grindų lygio 

skirtumų nėra, 34,1 proc. (116) įstaigų lygių pokyčiai yra žemesni nei 2 cm. 7 proc. (24) 

įstaigų yra aukštesni nei 2 cm slenksčiai, tačiau čia padaryti pandusai (užvažiavimai). 

Vadinasi, didžiojoje dalyje įstaigų žmonėms su negalia, judantiems neįgaliojo vežimėliu ar 

kitomis specialiomis priemonėmis, dėl grindų lygio skirtumų nėra kliūčių judėti. Tačiau, 

kaip pažymėjo respondentai, 6,1 proc. (21) įstaigose grindų lygių skirtumai yra aukštesni 

nei 2 cm, o pritaikymų nėra padaryta, todėl žmonėms su negalia judėti tokiuose pastatuose 

yra labai sunku arba išvis neįmanoma. Grafinė informacija 9 paveiksle „Grindų lygio 

skirtumai tame pačiame pastato aukšte“. 

9 pav. Grindų lygio skirtumai tame pačiame pastato aukšte; N=340 

 

 

 

 

102; 30%

14; 4,1%

24; 7%

21; 6,1%

189; 54,7%

Grindų lygio skirtumai tame pačiame pastato 

aukšte

visi lygių pokyčiai yra žemesni nei

2 cm

pastate bent viename aukšte yra

grindų lygio skirtumai, mažesni nei

2 cm

yra aukštesni nei 2 cm slenksčiai,

įrengti pandusai (užvažiavimai)

yra aukštesni nei 2 cm slenksčiai,

pritaikymo nėra

ne, grindų lygių skirtumo nėra

STR 2.03.01:2001 numato, kad lygių skirtumai ir nelygumai koridoriuje turi būti ne didesni 

kaip 2 cm. Jei lygių skirtumai yra didesni, turi būti įrengti pandusai  
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9 lentelė „Grindų lygio skirtumai sveikatos (gydymo) įstaigose tame pačiame pastato 

aukšte“ 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Įstaigų 

skaičius 
R27 R28 R29 R30 R31 

1. PSPC 75 22 2 5 5 42 

2. Poliklinika 21 9 1 - 1 10 

3. Ambulatorija 103 18 2 1 10 73 

4. 
Psichikos sveikatos 

centras 
7 4 1 - - 2 

5. Šeimos GK 6 1 - 1 2 2 

6. Greitosios MPS 6 - - - - 6 

7. 
Palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninė 
15 5 - 3 1 6 

8. Ligoninė 75 36 3 11 1 31 

9. 
Medicin. reabilitacijos 

/sanatorinis gydymo įst. 
11 5 1 2 - 4 

10. Laboratorija 8 1 2 1 - 4 

11. Kitos 13 1 2 - 1 9 

Viso: 340 102 14 24 21 189 

 

 Paanalizavus kiekvieną sveikatos (gydymo) įstaigos rūšį atskirai galima teigti, kad situacija 

dėl grindų lygio skirtumo nėra bloga. Kaip visada, į akis „krenta“ ambulatorijos: grindų 

lygių skirtumai aukštesni nei 2 cm, ir nėra padaryti jokie pritaikymai 10 įstaigų. Tai sudaro 

apie 10 proc. nuo viso ambulatorijų skaičiaus. Taip pat šią problemą įvardino ir 5 PSPC bei 

2 šeimos GK. Daugiau informacijos 9 lentelėje „Grindų lygio skirtumai sveikatos (gydymo) 

įstaigose tame pačiame pastato aukšte“.  

 

2.8. Registratūrų pritaikymas žmonėms su negalia  

 Respondentų buvo klausiama „Ar pastate yra neįgaliesiems pritaikyta registratūra?“ ir 

pateikti galimi penki atsakymų variantai:  taip, yra įrengtas informacinis langelis, kurio 

aukštis neviršija 85 cm;  taip, iki registratūros yra įrengta aklųjų vedimo sistema;  taip, 

yra sensoriniai (liečiamieji ekranai) prietaisai ar kita paslaugų registracijos įranga ir jie 

įrengti tokiame aukštyje, kad jais pasinaudoti gali ŽN, sėdintys neįgaliojo vežimėlyje;  

ne, registratūra nėra pritaikyta neįgaliųjų poreikiams;  pastate registratūros nėra. 

Respondentai galėjo pasirinkti daugiau nei vieną atsakymą. 

                                                 
27 visi lygių pokyčiai yra žemesni nei 2 cm 
28 pastate bent viename aukšte yra grindų lygio skirtumai, mažesni nei 2 cm 
29 yra aukštesni nei 2 cm slenksčiai, įrengti pandusai (užvažiavimai) 
30 yra aukštesni nei 2 cm slenksčiai,  pritaikymo nėra 
31 ne, grindų lygių skirtumo nėra 
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10 pav. Registratūros pritaikymas žmonėms su negalia; N=235 

 

 Kaip rodo apklausos rezultatai, 30,9 proc. (105) įstaigų neturi registratūrų. Respondentai 

nurodė, kad iš turinčių registratūras įstaigų skaičiaus net 63 proc. (154) įstaigose 

registratūros nėra pritaikytos neįgaliųjų poreikiams. Likęs trečdalis sveikatos (gydymo) 

įstaigų turi iš dalies pritaikytas registratūras: 77 įstaigos (32 proc.) pažymėjo, kad yra 

įrengtas informacinis langelis, kurio aukštis neviršija 85 cm, 12 įstaigų (5 proc.) – 

sensoriniai (liečiamieji ekranai) prietaisai ar kita paslaugų registracijos įranga ir jie įrengti 

tokiame aukštyje, kad jais pasinaudoti gali žmonės su negalia, judantys neįgaliojo 

vežimėliu. Tik 1 įstaiga (tai nesudaro net 1 procento) atsakė, kad iki registratūros yra įrengta 

aklųjų vedimo sistema. Daugiau informacijos 10 lentelėje „Registratūros pritaikymas 

žmonėms su negalia sveikatos (gydymo) įstaigose“.  

 

  

77; 32%

1; 0%

12; 5%

154; 63%

REGISTRATŪROS PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU 

NEGALIA

yra įrengtas informacinis langelis,

kurio aukštis neviršija 85 cm

iki registratūros yra įrengta aklųjų

vedimo sistema

yra sensoriniai (liečiamieji

ekranai) prietaisai ar kita

paslaugų registracijos įranga

registratūra nėra pritaikyta

neįgaliųjų poreikiams
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10 lentelė. Registratūros pritaikymas žmonėms su negalia sveikatos (gydymo) 

įstaigose 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Įstaigų 

skaičius 
R32 R33 R34 R35 R36 

1. PSPC 75 23 - 2 48 4 

2. Poliklinika 21 6 - 4 12 - 

3. Ambulatorija 103 15 - - 37 51 

4. 
Psichikos sveikatos 

centras 
7 3 - - 2 2 

5. Šeimos GK 6 1 - - 3 2 

6. Greitosios MPS 6 - - - 2 4 

7. 
Palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninė 
15 2 - - - 13 

8. Ligoninė 75 21 1 6 36 17 

9. 
Medicin. reabilitacijos 

/sanatorinis gydymo įst. 
11 4 - - 7 - 

10. Laboratorija 8 2 - - 3 3 

11. Kitos 13 - - - 4 9 

Viso: 340 77 1 12 154 105 

 

2.9. Sanitarinių mazgų pritaikymas neįgaliųjų poreikiams 

 

 Apklausos dalyviai turėjo atsakyti į klausimą, ar pastate yra neįgaliųjų poreikiams pritaikyti 

sanitariniai mazgai. Galimi atsakymų variantai buvo pateikti šeši:  taip, pastate visuose 

aukštuose yra tualetas (-ai), dušas (-ai) ir vonia (-ios), pritaikytas (-i) neįgaliųjų poreikiams 

ir atitinkantis visus STR reikalavimus, ir žmogus su negalia, judantis neįgaliojo vežimėliu, 

gali savarankiškai juo/jais naudotis;  taip, yra pritaikytas bent 1 tualetas, dušas/ vonia, 

atitinkantis visus STR reikalavimus;  taip, yra pritaikytas tik tualetas, dušo/vonios nėra; 

 iš dalies, yra pritaikytas tualetas, dušas / vonia, bet nėra arba netiksliai įrengti visi būtini 

elementai (pvz., nėra turėklų, nėra apsiprausimo žarnos, nėra pagalbos iškvietimo mygtuko, 

veidrodis pakabintas per aukštai ir pan.);  ne, nėra ŽN poreikiams pritaikyto tualeto;  

ne, nėra ŽN poreikiams pritaikyto dušo/vonios. Respondentai galėjo pasirinkti tik vieną 

atsakymo variantą.  

 

 

 

 

                                                 
32 taip, yra įrengtas informacinis langelis, kurio aukštis neviršija 85 cm 
33 taip, iki registratūros yra įrengta aklųjų vedimo sistema 
34 taip, yra sensoriniai (liečiamieji ekranai) prietaisai ar kita paslaugų registracijos įranga ir jie įrengti tokiame 

aukštyje, kad jais pasinaudoti gali ŽN, sėdintys neįgaliojo vežimėlyje 
35 ne, registratūra nėra pritaikyta neįgaliųjų poreikiams 
36 pastate registratūros nėra 
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 13,5 proc. (46) respondentų įvardino, kad visuose aukštuose yra tualetas (-ai), dušas (-ai) ir 

vonia (-ios), pritaikytas (-i) neįgaliųjų poreikiams ir atitinkantis visus STR reikalavimus. 

Žmonės su negalia, judantys neįgaliųjų vežimėliuose gali savarankiškai jais naudotis. 

Panašiai - 13,8 proc. (47) respondentų nurodė, kad yra pritaikytas bent 1 tualetas, dušas/ 

vonia, atitinkantis visus STR reikalavimus. Apklausa parodė, kad tiek pat - 13,8 proc. (47) 

sveikatos (gydymo) įstaigų yra pritaikyti tualetai, dušai/ vonios, bet nėra arba netiksliai 

įrengti visi būtini elementai (pvz., nėra turėklų, nėra apsiprausimo žarnos, nėra pagalbos 

iškvietimo mygtuko, veidrodis pakabintas per aukštai ir pan.). 19,4 proc. (66) respondentų 

nurodė, kad jų įstaigoje yra pritaikytas tik tualetas, dušo/vonios nėra. Tačiau reikia paminėti 

faktą, kad net 36,5 proc. (124) sveikatos (gydymo) įstaigų neturi žmonių su negalia 

poreikiams pritaikytų tualetų; 3 proc. įstaigų neturi žmonių su negalia poreikiams pritaikytų 

dušų/vonių. Tai vaizdžiai atsispindi ir 11 paveiksle „Sanitarinių mazgų pritaikymas 

neįgaliųjų poreikiams“.  

 

  

STR 2.03.01:2001 numato, kad tualeto durų plotis turi būti virš 850 mm, o kabinoje ar 

patalpoje yra 1 500 mm nekliudomo ploto erdvė, kurioje laisvai galėtų manevruoti ŽN. Unitazo 

viršus turi būti 430-520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Abipus unitazo 800-900 mm 

aukštyje nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami ar pasukami horizontalūs turėklai su 

alkūnramsčiais. Prie klozeto įrengta lanksti apsiprausimo žarna. Praustuvas turi būti 

pakabintas ne arčiau kaip 300 mm nuo šoninės sienos; praustuvo viršus turi būti 750-850 mm 

aukštyje nuo grindų paviršiaus. Abipus ŽN pritaikyto praustuvo 800 mm-900 mm aukštyje 

reikia pritvirtinti turėklus. Veidrodžiai įtaisyti taip, kad apatinė jų dalis yra ne aukščiau kaip 

850 mm virš grindinio paviršiaus. Rankų džiovintuvai, rankšluosčiai, popieriaus ir muilo 

dalikliai turi būti įrengti 850 – 1 200 mm virš grindinio paviršiaus. Tualete turi būti įrengtas 

pagalbos iškvietimo mygtukas.  

STR 2.03.01:2001 numato, kad ŽN pritaikyta dušo kabina, jei joje yra tik dušas, turi būti ne 

mažesnė kaip 1 500 x 900 mm. Dušo kabinoje gali būti įrengtas dušas, praustuvas, unitazas ir 

suolelis. Suolelis turi būti pritvirtintas prie sienos 400-480 mm aukštyje. Dušo galvutė turi būti 

sujungta su lanksčia žarna, o ne pritvirtinta  stacionariai. Dušo galvutės žarna turi būti ne 

trumpesnė kaip 1 500 mm. Ant dušo kabinos sienų turi būti horizontalūs ir vertikalūs turėklai. 

Kabinos grindys gali būti įrengtos su nuolydžiu ir be bortelių. Jei lankytojams/klientams 

įrengtos vonios, bent viena vonios patalpa turi būti pritaikyta ŽN.                                                                      

Pati vonia turi būti 1 700 mm ilgio ir 750 mm pločio, 450-650 mm aukščio su ne trumpesne 

kaip 1 500 mm ilgio dušo žarna. Virš vonios turi būti stacionari arba uždedama ir stumdoma 

sėdynė. Ant sienų šalia vonios 800-900 mm aukštyje būtina įrengti turėklus. Virš vonios 

rekomenduojama įtvirtinti persėdimo iš vežimėlio į vonią įtaisą. Prieš ŽN pritaikytą dušo 

kabiną ir vonios patalpą būtina palikti ne mažesnę kaip 1 200 x 900 mm aikštelę vežimėliui 

privažiuoti, jei tokia aikštelė nenumatyta pačioje dušo ar vonios patalpoje. 
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11 pav. Sanitarinių mazgų pritaikymas neįgaliųjų poreikiams; 

N=340  

 

 

 Žmonių su negalia poreikiams pritaikyto tualeto neturi net 65 proc. (67) ambulatorijų, 21 

proc. (16) PSPC, 24 proc. (5) poliklinikų, beveik 30 proc. (2) psichikos sveikatos centrų, 

50 proc. (3) Šeimos gydytojų kabinetų, 18 proc. (14) ligoninių. Viena (7 proc.) palaikomojo 

gydymo ir slaugos ligoninė taip pat neturi nė vieno žmonėms su negalia pritaikyto tualeto, 

tačiau visos 11 (100 proc.) apklausoje dalyvavusių medicininės reabilitacijos ir sanatorinio 

gydymo įstaigų turi visiškai arba iš dalies pritaikytus sanitarinius mazgus. Detaliau ši 

informacija pateikta 11 lentelėje „Sanitarinių mazgų pritaikymas neįgaliųjų poreikiams 

sveikatos (gydymo) įstaigose“. 

  

46; 13,5%

47; 13,8%

66; 19,4%

47; 13,8%

124; 36,5%

10; 3%

pastate visuose aukštuose yra tualetas (-ai),  dušas (-

ai) ir vonia (-ios), pritaikytas (-i) neįgaliųjų…

yra pritaikytas bent 1 tualetas, dušas/ vonia,

atitinkantis visus STR reikalavimus

yra pritaikytas tik tualetas, dušo/vonios nėra

pritaikytas tualetas,  dušas / vonia, bet nėra arba

netiksliai įrengti visi būtini elementai

nėra ŽN poreikiams pritaikyto tualeto

nėra ŽN poreikiams pritaikyto dušo/vonios

0 20 40 60 80 100 120 140

Sanitarinių mazgų pritaikymas  neįgaliųjų 

poreikiams 
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11 lentelė. „Sanitarinių mazgų pritaikymas neįgaliųjų poreikiams sveikatos (gydymo)  

įstaigose“ 

 

 

2.10. Gyvenamųjų kambarių / palatų pritaikymas žmonių, judančių neįgaliojo 

vežimėlyje poreikiams 

 

 Siekiant išsiaiškinti, kaip sveikatos (gydymo) įstaigose pritaikomos palatos žmonėms su 

specialiaisiais poreikiais, klausimyne buvo suformuluotas klausimas: „Ar gyvenamieji 

kambariai/palatos pritaikyti žmonių su negalia, judančių neįgaliojo vežimėlyje 

poreikiams?“ Pateikti 5 atsakymų variantai:  taip, visi kambariai pritaikyti žmonėms su 

negalia;  taip, yra keletas kambarių pritaikytų žmonių su negalia poreikiams;  iš dalies, 

yra keletas erdvių kambarių, tačiau san. mazgai yra kitur;  ne, kambariai nėra pritaikyti 

žmonių su negalia poreikiams;  pastate nėra gyvenamųjų kambarių/palatų. Respondentai 

galėjo pasirinkti tik vieną atsakymo variantą. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 pastate visuose aukštuose yra tualetas (-ai),  dušas (-ai) ir vonia (-ios), pritaikytas (-i) neįgaliųjų poreikiams ir 

atitinkantis visus STR reikalavimus. ŽN, judantis neįgaliojo vežimėlyje gali savarankiškai naudotis 
38 yra pritaikytas bent 1 tualetas, dušas/ vonia,  atitinkantys visus STR reikalavimus 
39 yra pritaikytas tik tualetas, dušo/vonios nėra 
40 yra pritaikytas tualetas,  dušas / vonia, bet nėra arba netiksliai įrengti visi būtini elementai 
41 nėra ŽN poreikiams pritaikyto tualeto 
42 nėra ŽN poreikiams pritaikyto dušo/vonios 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Įstaigų 

skaičius 
R37 R38 R39 R40 R41 R42 

1. PSPC 75 5 8 27 16 16 3 

2. Poliklinika 21 2 4 9 1 5 - 

3. Ambulatorija 103 1 3 18 9 67 5 

4. Psichikos sveikatos centras 7 1 1 2 1 2 - 

5. Šeimos GK 6 - - 3 - 3 - 

6. Greitosios MPS 6 - - 2 - 4 - 

7. 
Palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninė 
15 9 2 - 2 1 1 

8. Ligoninė 75 26 18 2 15 14 - 

9. 
Medicininė reabilitacijos 

/sanatorinis gydymo įst. 
11 1 7 - 3 - - 

10. Laboratorija 8 - 2 1 - 4 1 

11. Kitos 13 1 2 2 - 8 - 

Viso: 340 46 47 66 47 124 10 

STR 2.03.01:2001 numato, kad durų plotis yra ne mažesnis 850 mm, slenkstis ne didesnis nei 

2 cm, yra pakankamai erdvės manevruoti neįgaliojo vežimėliu, yra san. mazgai pritaikyti ŽN 

poreikiams, įrengtas pagalbos iškvietimo mygtukas. Rankenas ir spynas gali nesunkiai valdyti 

neįgalieji. Elektriniai jungikliai, rozetės ir mygtukai įrengti 50-130 cm aukštyje. 
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 Tyrimo rezultatai parodė, kad 66 proc. (223) sveikatos (gydymo) įstaigų neturi kambarių 

(palatų) (neteikia stacionarinių paslaugų). 

 

 Iš 117 įstaigų, turinčių kambarius (palatas), 40 (34 proc.) įstaigų visi kambariai (palatos) 

pritaikyti žmonėms su negalia, dar 33 (28 proc.) įstaigose yra bent keletas pritaikytų 

kambarių (palatų), 35 (29 proc.) – kambariai (palatos) yra erdvūs, tačiau san. mazgai yra 

kitur, 9 (nepilnai 8 proc.) įstaigose visai nėra kambarių (palatų) pritaikytų žmonėms su 

negalia.  

 

 Grafinis vaizdas, kuriame pateikta informacija apie visas – tiek turinčias, tiek neturinčias 

kambarius (palatas) sveikatos (gydymo) įstaigas, ir kambarių (palatų) pritaikymą, pateiktas 

12 paveiksle „Kambarių (palatų) pritaikymas žmonių su negalia poreikiams“. 

 

12 pav. Kambarių (palatų) pritaikymas žmonių su negalia poreikiams; N=340 

 

 Iš 75 ligoninių 6 ligoninės atsakė, kad kambarių (palatų) iš viso neturi. Manome, kad tai 

klaida ir šios įstaigos tiesiog neturi neįgaliesiems pritaikytų kambarių (palatų). Tačiau, net 

ir jų neskaičiuojant, iš kitų 69 ligoninių atsakymų, situacija dėl kambarių (palatų) 

pritaikymo neįgaliesiems yra nebloga. 22 (32 proc.) ligoninės turi pilnai pritaikytus 

kambarius (palatas), 20 (29 proc.) – turi keletą pritaikytų kambarių (palatų), 25 (36 proc.) 

– turi pritaikytų iš dalies, - yra keletas erdvių kambarių, tačiau san. mazgai yra kitur ir tik 2 

ligoninės neturi nė vieno pritaikyto kambario (palatos).  

 

 Taigi didžioji dalis ligoninių (net 97 proc., neskaičiuojant 6 ligoninių, kurios teigia 

neturinčios kambarių palatų) yra pasiruošusios suteikti gydymo paslaugas neįgaliesiems. 

Žinoma, situacija, kai sanitarinis mazgas yra kažkur kitur, o ne palatoje ar šalia jos, turi 

keistis ir bent vienas kambarys (palata) turėtų būti pilnai pritaikytas neįgaliųjų poreikiams. 

40; 12%

33; 9%

35; 10%

9; 3%223; 66%

Kambarių (palatų) pritaikymas žmonių su negalia poreikiams

visi kambariai pritaikyti ŽN

yra keletas kambarių pritaikytų

ŽN poreikiams

yra keletas erdvių kambarių,

tačiau san. mazgai yra kitur

kambariai nėra pritaikyti ŽN

poreikiams

pastate nėra gyvenamųjų

kambarių/palatų
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 Visose 9 medicininės reabilitacijos/ sanatorinio gydymo įstaigose, kurios nurodė turinčios 

kambarius (palatas), jie pilnai arba iš dalies pritaikyti. 2 įstaigos teigia, kad jose visi 

kambariai (palatos) pritaikyti neįgaliesiems, 6 – turi keletą tokių kambarių (palatų), ir 1 turi 

tik iš dalies pritaikytus kambarius – tualetai yra kitur. 

 

 Šiek tiek prastesnė situacija palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse – iš 15 įstaigų 

beveik pusėje (7) visi kambariai (palatos) pritaikyti neįgaliesiems, 3 pritaikyta keletas 

kambarių, tačiau 2 sanitariniai mazgai yra kitur, o 3 iš jų neturi nė vieno kambario (palatos) 

neįgaliesiems. Detaliau ši informacija pateikta 12 lentelėje „Kambarių (palatų) pritaikymas 

žmonių su negalia poreikiams sveikatos (gydymo) įstaigose“. 

 

12 lentelė. Kambarių (palatų) pritaikymas žmonių su negalia poreikiams sveikatos 

(gydymo) įstaigose 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Įstaigų 

skaičius 
R43 R44 R45 R46 R47 

1. PSPC 75 8 2 3 - 62 

2. Poliklinika 21 - 1 2 2 16 

3. Ambulatorija 103 - - - - 103 

4. 
Psichikos sveikatos 

centras 
7 - - 1 - 6 

5. Šeimos GK 6 - - - - 6 

6. Greitosios MPS 6 - - - 2 4 

7. 
Palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninė 
15 7 3 2 3 - 

8. Ligoninė 75 22 20 25 2 6 

9. 
Medicin. reabilitacijos 

/sanatorinis gydymo įst. 
11 2 6 1 - 2 

10. Laboratorija 8 - - - - 8 

11. Kitos 13 1 1 1 - 10 

        

Viso: 340 40 33 35 9 223 

 

  

                                                 
43 taip, visi kambariai pritaikyti ŽN 
44 taip, yra keletas kambarių pritaikytų ŽN poreikiams 
45 iš dalies, yra keletas erdvių kambarių, tačiau san. mazgai yra kitur 
46 ne, kambariai nėra pritaikyti ŽN poreikiams 
47 pastate nėra gyvenamųjų kambarių/palatų  
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2.11. Galimybė pasinaudoti žmonėms su negalia, judantiems neįgaliojo vežimėliu 

sporto ir fizinės kultūros patalpomis, baseinais 

 

 Vienas iš klausimų, kuris buvo užduotas apklausos dalyviams - ar sporto ir fizinės kultūros 

patalpomis, baseinais gali pasinaudoti žmonės su negalia, judantys neįgaliojo vežimėliu? 

Pateikti 5 atsakymų variantai:  taip, esamos sporto ir fizinės kultūros patalpos, baseinai 

yra prieinami žmonėms su negalia;  iš dalies, yra pritaikyti ne visi sporto ir fizinės 

kultūros patalpų būtini elementai;  iš dalies, yra pritaikyti ne visi baseinų patalpų būtini 

elementai;  ne, nei į esamas sporto sales, nei į baseiną patekti nėra galimybių;  nėra 

sporto ir fizinės kultūros patalpų ir/arba baseino. Respondentai galėjo pasirinkti tik vieną 

atsakymo variantą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apklausos rezultatai parodė, kad 78,5 proc. (267) įstaigose nėra sporto ir fizinės kultūros 

patalpų ir/arba baseino (žiūrėkite lentelę „Sporto salių ir baseinų prieinamumas žmonėms 

su negalia sveikatos (gydymo) įstaigose“). Taigi, toliau vertinamos 73 sveikatos (gydymo) 

įstaigos, kurios buvo pažymėtos, kad turi sporto sales ir/ar baseinus.  

 

 26 įstaigose (36 proc.) esamos sporto ir fizinės kultūros patalpos ir baseinai yra prieinami 

žmonėms su negalia. Didžioji dalis šių patalpų yra ligoninėse (17), medicininės 

reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigose (4), palaikomojo gydymo ir slaugos 

ligoninėse (2). Grafiškai ši informacija pateikta 13 paveiksle „Sporto salių ir baseinų 

prieinamumas žmonėms su negalia“. 

 

 Respondentai nurodė, kad į 45 proc. (33) įstaigų sporto ir fizinės kultūros patalpas galima 

žmonėms su negalia patekti iš dalies, kadangi nėra pritaikyti visi būtini elementai. Nueiti 

pasportuoti savarankiškai žmogui su negalia galbūt ir būtų iššūkis, tačiau, tikėtina, su 

asmeninio asistento pagalba galima patekti į 18 ligoninių, 7 poliklinikų, 2 PSPC ir kitų 

įstaigų sporto sales.    

 

 Tyrimo rezultatai rodo, kad žmonėms su negalia į 16 proc. (12) esančių baseinų sveikatos 

(gydymo) įstaigose patekti galima tik iš dalies, dėl tos pačios priežasties, kad nėra pritaikyti 

visi būtini elementai. Apklausos dalyviai nurodė, kad žmonėms su negalia būtų galimybė 

pasinaudoti 6 ligoninių, 5 medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigų ir 1 

poliklinikos baseinais, tačiau, vėlgi – ne savarankiškai, o pasitelkus kitų žmonių, personalo 

pagalbą. Iš 73 įstaigų, kuriose yra sporto salės ir baseinai, į 2 patekti žmonėms su negalia 

nėra galimybių. Daugiau informacijos 13 lentelėje „Sporto salių ir baseinų prieinamumas 

žmonėms su negalia sveikatos (gydymo) įstaigose“. 

 

STR 2.03.01:2001 numato, kad įstaigose su sporto ir fizinės kultūros patalpomis ŽN turi būti 

sudarytos sąlygos patekti į bendrojo naudojimo (vestibiuliai, holai, laukiamieji, koridoriai ir 

kt.), pagrindines (sporto salės, baseinų, persirengimo patalpos ir kt.) ir papildomas 

lankytojams skirtas patalpas. ŽN turi būti užtikrinta galimybė naudotis baseinų voniomis. Tam 

turi būti įrengti tinkamų dydžių pandusai arba specialūs kėlimo mechanizmai ir ne siauresni 

kaip 900 mm laipteliai su turėklais abiejose jų pusėse. 
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13 pav. Sporto salių ir baseinų prieinamumas žmonėms su negalia; N=73 

 

 

13 lentelė. Sporto salių ir baseinų prieinamumas žmonėms su negalia sveikatos (gydymo) 

įstaigose 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Įstaigų 

skaičius 
R48 R49 R50 R51 R52 

1. PSPC 75 1 2 - - 72 

2. Poliklinika 21 - 7 1 - 13 

3. Ambulatorija 103 - - - - 103 

4. 
Psichikos sveikatos 

centras 
7 1 - - - 6 

5. Šeimos GK 6 - - - - 6 

6. Greitosios MPS 6 - - - - 6 

7. 
Palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninė 
15 2 1 - - 12 

8. Ligoninė 75 17 18 6 1 33 

9. 
Medicin. reabilitacijos 

/sanatorinis gydymo įst. 
11 4 2 5 - - 

10. Laboratorija 8 - - - - 8 

                                                 
48 taip, esamos sporto ir fizinės kultūros patalpos, baseinai yra prieinami ŽN  
49 iš dalies, yra pritaikyti ne visi sporto ir fizinės kultūros patalpų būtini elementai  
50 iš dalies, yra pritaikyti ne visi baseinų patalpų būtini elementai 
51 ne, nei į esamas sporto sales, nei į baseiną patekti nėra galimybių 
52 nėra sporto ir fizinės kultūros patalpų ir/arba baseino  

26; 36%

33; 45%

12; 16%

2; 3%

Sporto salių ir baseinų prieinamumas 

žmonėms su negalia

esamos sporto ir fizinės

kultūros patalpos, baseinai

yra prieinami ŽN

 yra pritaikyti ne visi sporto ir

fizinės kultūros patalpų

būtini elementai

yra pritaikyti ne visi baseinų

patalpų būtini elementai

nei į esamas sporto sales,

nei į baseiną patekti nėra

galimybių
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Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Įstaigų 

skaičius 
R48 R49 R50 R51 R52 

11. Kitos 13 1 3 - 1 8 

Viso: 340 26 33 12 2 267 

 

2.12. Galimybė žmonėms su negalia, judantiems neįgaliojo vežimėliu ar turintiems 

kitų specialių poreikių, pasinaudoti sveikatos (gydymo) įstaigų turima medicinine 

įranga 

 

 Respondentų buvo klausiama: „Ar jūsų įstaigoje naudojama medicinine įranga: 

ginekologinėmis kėdėmis, rentgeno aparatūra, odontologo ir kita diagnostine įranga gali 

pasinaudoti žmonės su negalia, judantys neįgaliojo vežimėliu ar turintys kitų negalių?“, ir 

pateikti galimi šeši atsakymų variantai:  taip, visa mūsų medicininė įranga yra pritaikyta 

žmonėms su negalia;  iš dalies, turime pritaikytą ginekologinę įrangą;  iš dalies, turime 

rentgeno aparatūrą, kuria gali pasinaudoti žmonės su negalia judantys neįgaliojo vežimėliu 

 iš dalies, turime odontologinę įrangą;  iš dalies, turime kitą diagnostinę įrangą, kuria 

gali pasinaudoti žmonės su negalia;  įstaiga neturi išvardintos medicininės įrangos. 

Respondentai galėjo pasirinkti daugiau nei vieną atsakymą. 

 

 Kaip parodė rezultatai, 31,7 proc. (108) sveikatos (gydymo) įstaigų neturi užduotos 

klausime medicininės įrangos. Tikėtina, kad kai kurios įstaigoms ji nėra būtina (pvz., 

greitosios MPS, laboratorijoms, psichikos sveikatos centrams, sanatorinio gydymo 

įstaigoms, kitoms įstaigoms). Išvardintos medicininės įrangos neturi 20 proc. (15) tyrime 

dalyvavusių PSPC, 37 proc. (38) ambulatorijų, 73 proc. (11) palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninių, 3 proc. (2) ligoninių.   

 

 Iš turinčių medicininę įrangą 25,8 proc. (60) įstaigų nurodė, kad visa medicininė įranga yra 

pritaikyta žmonių su negalia specialiesiems poreikiams. Visą medicininę įrangą turi 36 

proc. (27) ligoninių, 23 proc. (17) PSPC, 20 proc. (3) palaikomojo gydymo ir slaugos 

ligoninių, 19 proc. (4) poliklinikų, 7 proc. (7) ambulatorijų.  

 

 Moterims, judančioms neįgaliojo vežimėliu, dėl nepritaikytos įrangos jų specialiesiems 

poreikiams, iki šiol yra sudėtinga gauti kvalifikuotą ginekologo paslaugą. Apklausus 

įstaigas iš turinčių medicininę įrangą įstaigų paaiškėjo, kad 22 proc. (51) įstaigų turi 

pritaikytą ginekologinę įrangą. Pritaikytą ginekologinę įrangą turi 18 PSPC, 5 poliklinikos, 

10 ambulatorijų, 14 ligoninių, 3 šeimos GK.  

 

 Kita labai aktuali ir būtina medicininė įranga – rentgeno aparatai, kuriais galėtų pasinaudoti 

žmonės, judantys neįgaliojo vežimėliu. Netolimoje praeityje tokių diagnostinių priemonių 

visai nebuvo. Dabar, remiantis apklausos rezultatais, 25,4 proc. (59) sveikatos (gydymo) 

įstaigų yra rentgeno aparatūra, kuria gali pasinaudoti žmonės su negalia, judantys neįgaliojo 

vežimėliu. 53 proc. (40) ligoninių, 48 proc. (10) poliklinikų, 8 proc. (6) PSPC taip pat turi 

tokią aparatūrą.   
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 Tyrimo duomenimis, iš apklausoje dalyvavusių ir nurodžiusių, kad turi medicininę įrangą, 

37 proc. (86) sveikatos (gydymo) įstaigų turi pritaikytą žmonių su negalia poreikiams 

odontologinę įrangą. Šią medicininę įrangą daugiausia yra įsigiję 62 proc. (13) poliklinikų, 

44 proc. (33) PSPC, 32 proc. (33) ambulatorijos.   

 

 14 lentelė. Sveikatos (gydymo) įstaigose turima medicininė įranga, pritaikyta 

žmonių su negalia poreikiams 

 

 

 

 Remiantis tyrimo rezultatais, 38,3 proc. (89) sveikatos (gydymo) įstaigų  yra kita 

diagnostinė įranga, kuria gali pasinaudoti žmonės su negalia. Tokią įrangą turi 51 proc. (38) 

ligoninių. 27 proc. (28) ambulatorijų, 25 proc. (19) PSPC, apie 10 proc. (2) poliklinikų. 

Daugiau informacijos 14 lentelėje „Sveikatos (gydymo) įstaigose turima medicininė įranga, 

pritaikyta žmonių su negalia poreikiams“. 

 

 

 

  

                                                 
53 taip, visa mūsų medicininė įranga yra pritaikyta ŽN  
54 iš dalies, turime pritaikytą ginekologinę įrangą 
55 iš dalies, turime rentgeno aparatūrą, kuria gali pasinaudoti ŽN judantys neįgaliojo vežimėliu 
56 iš dalies, turime odontologinę įrangą 
57 iš dalies, turime kitą diagnostinę įrangą, kuria gali pasinaudoti ŽN 
58 įstaiga neturi išvardintos medicininės įrangos  

Eil. 

Nr. 
Įstaigos rūšis 

Įstaigų 

skaičius 
R53 R54 R55 R56 R57 R58 

1. PSPC 75 17 18 6 33 19 15 

2. Poliklinika 21 4 5 10 13 2 - 

3. Ambulatorija 103 7 10 2 33 28 38 

4. Psichikos sveikatos centras 7 - - - - - 7 

5. Šeimos GK 6 1 3 - 2 - 1 

6. Greitosios MPS 6 - - - - - 6 

7. 
Palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninė 
15 3 - - - 1 11 

8. Ligoninė 75 27 14 40 4 38 2 

9. 
Medicininė reabilitacijos 

/sanatorinis gydymo įst. 
11 1 - - - 1 9 

10. Laboratorija 8 - - - 1 - 7 

11. Kitos 13 - 1 1 - - 12 

Viso: 340 60 51 59 86 89 108 
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14 pav. Galimybė žmonėms su negalia, judantiems neįgaliojo vežimėliu ar turintiems 

kitų specialių poreikių, pasinaudoti sveikatos (gydymo) įstaigų turima medicinine įranga; 

N=232 

 

 

2.13. Galimybė žmonėms su negalia, judantiems neįgaliojo vežimėliu ar turintiems 

kitų specialių poreikių, gauti paslaugą, jei turima medicininė įranga nepritaikyta 

 

 Respondentams buvo užduotas klausimas: „Ar teikiama paslauga, jeigu medicinine įranga 

negali pasinaudoti žmonės su negalia?“  ir pateikti galimi 3 atsakymų variantai:  „taip“; 

 „taip, jeigu žmogus su negalia atvyksta su lydinčiu asmeniu“;  „ne“. Respondentai 

galėjo pasirinkti vieną atsakymo variantą. 

 

 Džiugu, kad 70 proc. respondentų (238) atsakė, kad, net jei medicininė įranga nėra 

pritaikyta žmogui su negalia, jam ši paslauga vis tiek bus suteikta. Tokias paslaugas teiktų 

72 proc. PSPC (54 iš 75), 74 proc. (76 iš 103) ambulatorijų, 80 proc. (12 iš 15) slaugos 

ligoninių, 85 proc. (64 iš 75) ligoninių ir kt. 19 proc. (65) respondentų atsakė, kad paslauga 

būtų suteikta tik tuo atveju, jeigu žmogus atvyks su lydinčiuoju. 11 proc. (37) respondentų 

pažymėjo, kad esant medicininei įrangai, nepritaikytai žmonių su negalia specialiesiems 

poreikiams, paslauga nebus teikiama. Daugiau informacijos pav. „Paslaugos teikimas 

sveikatos (gydymo) įstaigose nesant pritaikytai medicininei įrangai žmonėms su negalia 

(II)“ 

 

60; 25,8%

51; 22%

59; 25,4%
86; 37%

89; 38,3%

Galimybė ŽN pasinaudoti sveikatos priežiūros 

įstaigų turima medicinine įranga

visa medicininė įranga pritaikyta

ŽN

yra pritaikyta genekologinė

įranga

yra rentgeno aparatūra, kuria gali

pasinaudoti ŽN

yra odontologinė įranga

yra kita diagnostinė įranga, kuria

gali pasinaudoti ŽN
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15 pav. Paslaugos teikimas sveikatos (gydymo) įstaigose nesant pritaikytai medicininei 

įrangai žmonėms su negalia (I); N=340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 pav. Paslaugos teikimas sveikatos (gydymo) įstaigose nesant pritaikytai medicininei 

įrangai žmonėms su negalia (II); N=340 
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2.14. Sveikatos (gydymo) įstaigų rekonstrukcijos ir atnaujinimo darbai  
 

 Dauguma sveikatos (gydymo) įstaigų statytos sovietmečio laikotarpiu ir, aišku, tuo metu 

žmonių su negalia specialieji poreikiai ir problemos mažai kam rūpėjo. Požiūris į žmones 

su negalia per Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečius keičiasi į gerąją pusę, tačiau kaip 

keičiasi paliktas sovietinis „paveldas“, kuriame yra įsikūrę daugelis sveikatos (gydymo) 

objektų. Siekiant žmonėms su negalia sudaryti lygias galimybes gauti sveikatos priežiūros 

ir gydymo paslaugas, pagerinti šių paslaugų prieinamumą galima atlikus pastatų, statinių 

elementų ir kitos infrastruktūros renovavimą, rekonstrukciją, modernizavimą. Dėl šios 

priežasties į apklausą įtrauktas klausimas: „Ar jūsų įstaiga buvo renovuota/ rekonstruota/ 

modernizuota per paskutinius 5 metus?“ Respondentai galėjo pasirinkti vieną iš atsakymo 

variantų:  „taip“ arba  „ne“.  

 

 Kaip parodė apklausos rezultatai, iš 340 įstaigų per pastaruosius 5 metus renovacija 

/rekonstrukcija /modernizacija atlikta 39 proc. (134) įstaigų. Net 61 proc. (206) įstaigų jokių 

renovacijų ar atnaujinimo darbų atlikta nebuvo. 

 

17 pav. Sveikatos (gydymo) įstaigų atnaujinimo darbai, atlikti per pastaruosius 5 

metus; N=340 

 

 

 Išanalizavus kiekvieną sveikatos (gydymo) įstaigos rūšį atskirai, galima teigti, kad 

labiausiai atsinaujinusios yra ligoninės bei medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo 

įstaigos – 63 proc. (47 ligoninės ir 7 sanatorinio gydymo įstaigos) šių kategorijų įstaigų 

buvo renovuota /modernizuota ar rekonstruota per pastaruosius 5 metus. Iš 15 palaikomojo 

gydymo ir slaugos ligoninių atsinaujinusios 8 (53 proc.), iš kitų įstaigų – 46 proc. (iš 13 

įstaigų – 6). Tiek ambulatorijų (29 iš 103), tiek PSPC (21 iš 75) pastaruosius 5 metus buvo 

renovuota 28 proc., poliklinikų – 38 proc. (8 iš 21). Daugiau informacijos pateikta 18 pav. 

„Sveikatos (gydymo) įstaigų pastatų būklė“.  

134; 39%

206; 61%

Ar atlikta sveikatos (gydymo) įstaigų 

renovacija/rekonstrukcija/modernizacija per pastaruosius 

5 metus?

Taip Ne
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18 pav. Sveikatos (gydymo) įstaigų pastatų būklė; N=340  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Respondentų taip pat buvo paklausta: „Ar numatomi įstaigos atnaujinimo darbai, naujos 

įrangos įsigijimas 2 metų laikotarpiu?“  ir pateikti galimi 3 atsakymų variantai:  „taip“;  

 „ne“;  „neturiu informacijos“. Respondentai galėjo pasirinkti vieną atsakymo variantą. 

 

 42 proc. respondentų (143) atsakė, kad šiuo klausimu neturi informacijos. 29 proc. (98) 

įstaigų pažymėjo, kad nenumato atlikti jokių rekonstrukcijų ir įrangos pirkimų, beveik tiek, 

taip pat 29 proc. (99) įstaigų konstatavo, kad 2 metų laikotarpiu numatomi įstaigos 

atnaujinimo darbai, naujos įrangos įsigijimas. Šiuos darbus numato atlikti 37 ligoninės, 23 

PSPC, 14 ambulatorijų, 10 poliklinikų, 6 medicininės reabilitacijos ir gydymo įstaigos bei 

5 palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės. 
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19 pav. Tikimybė 2 metų laikotarpiu atlikti sveikatos (gydymo) įstaigose atnaujinimo 

darbus ir pirkti naują įrangą; N=340 

 

2.15. Dėl paslaugų prieinamumo sveikatos (gydymo) įstaigose gerinimo žmonėms 

su negalia  

 

 Klausimyne respondentams buvo pateiktas vienas atviras klausimas: „Kokius paslaugų 

neįgaliesiems pagerinimo darbus numatote atlikti, kokią įrangą ketinate įsigyti? 

Aprašykite“.  

 

 Į šį kausimą atsakė 300 įstaigų. 115 įstaigų teigė, kad nenumato atlikti jokių paslaugų 

neįgaliesiems pagerinimo darbų, taip pat neketina įsigyti jokios įrangos. Kai kurios įstaigos 

įvardino ir priežastis:  

1. Patalpos yra nuomojamos, savininkai dažniausiai yra savivaldybių turtinė nuosavybė. 

Savivaldybių administracijos neskiria lėšų patalpų rekonstrukcijai.  

2. Nėra finansinių galimybių. 

3. Nėra poreikio. 

4. Pastatai jau rekonstruoti. Patalpos įrengtos pagal visus reikalavimus ir pritaikytos 

neįgaliesiems.  

 Buvo išanalizuoti likusių 185 įstaigų gauti atsakymai. 

 

99; 29%

98; 29%

143; 42%
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 30 įstaigų nurodė, kad pateikė paraiškas ESFA priemonei Pirminės asmens sveikatos 

priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Nr. 08.1.3-CPVA-R-609. Viena iš priemonės 

remtinų veiklų – sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo neįgaliesiems srityje 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas, fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymas specialiesiems 

neįgaliųjų poreikiams. Jeigu bus gautas finansavimas, tuomet ženkliai pagerės teikiamų 

paslaugų prieinamumas ir kokybė žmonėms su negalia.  

 

 Ir be struktūrinės paramos, nusimato sveikatos (gydymo) įstaigų paslaugų prieinamumo 

žmonėms su negalia gerinimo darbai. Kaip parodė respondentų atsakymai, daugiausia 

dėmesio bus skiriama tualetų, pritaikytų žmonių su negalia specialiesiems poreikiams, 

įrengimui – tai paminėjo 59 įstaigos. 42 įstaigos planuoja pertvarkyti, įrengti naujus 

pandusus ir užvažiavimus. 31 įstaiga planuoja įrengti naujus ar pertvarkyti senus liftus, 23 

įstaigos ketina įsirengti keltuvus ir/ar mobilias kėlimo platformas. Net 36 įstaigos 

pažymėjo, kad nori pagerinti sveikatos (gydymo) paslaugų prieinamumą akliesiems ir 

silpnaregiams: sutvarkyti šaligatvius, įrengti įspėjamuosius taktilinius paviršius, pažymėti 

laiptų pakopas ir duris ryškios kontrastinės spalvos juostomis, įrengti tinkamą apšvietimą 

ir garsinius signalus sanitariniuose mazguose ir kt. 23 įstaigos žada tinkamai įrengti 

parkavimo vietas neįgaliųjų automobiliams statyti. Taip pat 15 įstaigų numato modernizuoti 

registratūras, kad jos taptų prieinamos žmonėms, judantiems neįgaliojo vežimėliu. 

Didesnės ligoninės žada įsigyti vizualinę įrangą, švieslentes, kur būtų teikiama informacija 

„bėgančia eilute“, kad ją galėtų suprasti kurtieji.  

 

 Sprendžiant pagal respondentų atsakymus, daugiausia pasikeitimų, atnaujinant 

infrastruktūrą ir įrangą, nusimato ligoninėse (77 proc.; 58) bei medicininės reabilitacijos ir 

sanatorinio gydymo įstaigose (82 proc.; 9). Rezultatai kitose įstaigose: PSPC (54 proc.; 41), 

palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse (53 proc.; 8), poliklinikose (52 proc.; 11) bei 

ambulatorijose (42 proc.; 44).  

 

2.16. Sveikatos (gydymo) įstaigų įvertinimas 

 

 Klausimyno, į kurį atsakinėjo respondentai, pabaigoje buvo prašoma įstaigų, kad jos pačios 

įvertintų įstaigų pritaikymą neįgaliesiems. Buvo pateikti 5 atsakymų variantai:  Pritaikyta. 

Žmonės su negalia gali savarankiškai judėti visame pastate ir teritorijoje;  Iš dalies 

pritaikyta. Žmonės su negalia gali judėti visame pastate ir teritorijoje su asistento pagalba; 

 Iš dalies pritaikyta. Pastate ir teritorijoje aplinka iš esmės pritaikyta, bet yra nepritaikytų 

pastato (infrastruktūros) elementų;  Iš dalies pritaikyta. Žmonės su negalia gali naudotis 

tik pirmame aukšte esančiomis patalpomis;  Nepritaikyta. Žmonės su negalia į pastatą 

patekti negali.  

Respondentai galėjo pasirinkti tik vieną atsakymo variantą. 

 

 Apklausos duomenys parodė, kad 19 proc. (65) sveikatos (gydymo) įstaigos yra pritaikytos. 

Žmonės su negalia gali savarankiškai judėti visame pastate ir teritorijoje.  
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 68 proc. įstaigų yra pritaikytos iš dalies:  

o 22 proc. (75) įstaigų žmonės su negalia gali judėti visame pastate ir teritorijoje su 

asistento pagalba; 

o 25 proc. (83) įstaigų pastatai ir teritorijų aplinka iš esmės pritaikyta, bet yra 

nepritaikytų pastatų (infrastruktūros) elementų; 

o 21 proc. (72) įstaigų žmonės su negalia gali naudotis tik pirmame aukšte esančiomis 

patalpomis;  

 

 13 proc. (45) įstaigų yra nepritaikytos. Žmonės su negalia į pastatą patekti negali. 

Grafinė šios informacijos išraiška 20 paveiksle. 

 

20 pav. Sveikatos (gydymo) įstaigų įvertinimas; N=340  

 

 Kaip rodo apklausos rezultatai (15 lentelė „Sveikatos (gydymo) įstaigų vertinimas pagal 

įstaigų rūšis“), iš 65 pritaikytų įstaigų daugiausia tokių yra ligoninių – 17 (22,7 proc. visų 

ligoninių) ambulatorijų – 16 (15,5 proc. nuo bendro ambulatorijų skaičiaus), PSPC – 13 

(17,3 proc. nuo viso PSPC skaičiaus), palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės – 7 (46,7 

proc. viso apklausoje dalyvavusių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių skaičiaus).  

 

 Apie tai, kad gydymo įstaigos pritaikytos iš dalies, žmonės su negalia gali judėti visame 

pastate ir teritorijoje su asistento pagalba, atsakė – 75 įstaigos. Daugiausia tai ligoninės – 

30 (40 proc. viso ligoninių skaičiaus ), PSPC – 20 (26,7 proc. viso PSPC skaičiaus), 

ambulatorijos – 8 (7,8 proc. viso ambulatorijų skaičiaus), 5 palaikomojo gydymo ir slaugos 

ligoninės (33,3 proc. nuo viso palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių skaičiaus). 

 

 Iš dalies pritaikytų įstaigų, kurių pastatuose ir teritorijoje aplinka iš esmės pritaikyta, bet 

yra nepritaikytų pastato (infrastruktūros) elementų, yra 83. Didžiąją dalį tokių įstaigų 

sudaro ligoninės – 27 (36 proc. nuo apklausoje dalyvavusių ligoninių skaičiaus), PSPC – 
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83; 25%
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20 (26,7 proc. nuo viso PSPC skaičiaus), ambulatorijos – 14 (13,6 proc. nuo bendrojo 

ambulatorijų skaičiaus), poliklinikos – 8 (38 proc. nuo bendro poliklinikų skaičiaus), 6 – 

medicininės reabilitacijos/ sanatorinio gydymo įstaigos (54,5 proc. nuo bendro apklausoje 

dalyvavusio medicininės reabilitacijos/ sanatorinio gydymo įstaigų skaičiaus). 

 

21 pav. Sveikatos priežiūros įstaigų į(si)vertinimas kaip jos pritaikytos žmonių su 

negalia poreikiams 

 

 Iš dalies pritaikytų įstaigų, kuriose žmonės su negalia gali naudotis tik pirmame aukšte 

esančiomis patalpomis, pagal apklausą yra 72. Daugiausia tarp jų – ambulatorijos – 32 (31 

proc. nuo bendrojo ambulatorijų skaičiaus), 21 PSPC – (28 proc. nuo PSPC skaičiaus), 7 

kitos įstaigos (jos sudaro 53,8 proc. nuo viso „kitos įstaigos“ skaičiaus). Tarp tokių įstaigų 

nėra ligoninių ir palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių.  

 

 Galima daryti išvadą, kad daugiausia iš dalies pritaikytos įstaigos yra kitos įstaigos (11; 

84,6 proc.), medicininės reabilitacijos /sanatorinio gydymo įstaigos (9; 81,8 proc.), PSPC 

(61; 81,3 proc.), poliklinikos (17; 81 proc.), ligoninės (57; 76 proc.). 

 

13

4

16

3

2

1

7

17

2

20

5

8

2

1

5

30

2

1

1

20

8

14

1

1

27

6

3

3

21

4

32

2

1

2

1

2

7

1

33

1

3

2

1

2

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PSPC

Poliklinika

Ambulatorija

PSC

Šeimos GK

Greitosios MPS

Palaikomojo gydymo ir slaugos

ligoninė

Ligoninė

Medicin. reabil./sanat.gydymo įst.

Laboratorija

Kiti

Įstaigų (pagal rūšis) į(si)vertinimas kaip jos pritaikytos ŽN  

Pritaikyta. ŽN gali savarankiškai

judėti visame pastate ir teritorijoje

Iš dalies pritaikyta. ŽN gali judėti

visame pastate ir teritorijoje su

asistento pagalba

Iš dalies pritaikyta. Pastate ir

teritorijoje aplinka iš esmės

pritaikyta, bet yra nepritaikytų

pastato (infrastruktūros) elementų

Iš dalies pritaikyta. ŽN gali

naudotis tik pirmame aukšte

esančiomis patalpomis

Nepritaikyta. ŽN į pastatą patekti

negali



Fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems valstybės ir savivaldybių sveikatos (gydymo) paskirties 

įstaigose vertinimo tyrimas 
 

 

 46 

 Greta 65 iš dalies pritaikytų įstaigų (28,2 proc.) yra įrengtos automobilių parkavimo vietos 

žmonių su negalia automobiliams statyti  pagal visus STR reikalavimus, prie 55 (23,9 proc.) 

iš dalies pritaikytų įstaigų tokios vietos įrengtos, bet nepažymėtos. Prie 100 iš dalies 

pritaikytų įstaigų (43,4 proc.) tokios vietos nėra įrengtos arba išvis prie pastatų nėra 

automobilių parkavimo vietų.  

 

 Į 180 iš dalies pritaikytų įstaigų (78,2 proc.) žmonės su negalia gali įeiti be didesnių kliūčių: 

pagrindinis įėjimas yra lygus, yra įrengtas lauko pandusas, yra įrengtas keltuvas ir pan. 29 

iš dalies pritaikytose įstaigose (12,6 proc.) yra įrengtas įėjimas neįgaliesiems, bet jis 

nepaženklintas. Keista, tačiau  21 (9,1 proc.) įstaiga, įsivertinusi kad yra iš dalies pritaikyta 

įstaiga  nurodė, kad žmonėms su negalia patekti nėra galimybių.  

 

 Judėti tarp aukštų žmonėms su negalia yra galimybė 121 iš dalies pritaikytoje įstaigoje (52,6 

proc.), judėti tik pirmame aukšte galima 42 (18,2 proc.) iš dalies pritaikytose įstaigose kai 

pastatas yra kelių aukštų ir 38 (16,5 proc.) vieno aukšto sveikatos priežiūros iš dalies 

pritaikytose įstaigose. Judėti tarp aukštų nėra galimybės 59 (25,6 proc.) iš dalies 

pritaikytose įstaigose. 

 

 24 (10,4 proc.) iš dalies pritaikytoje įstaigoje yra įrengti visuose aukštuose tualetai, dušai 

ir/ar vonios žmonėms su negalia. 85 (37 proc.) iš dalies pritaikytose įstaigose yra bent 1 

tualetas, atitinkantis STR reikalavimus. 38 (16,5 proc.) įstaigose yra iš dalies pritaikyti san. 

mazgai, tačiau nėra ar netiksliai įrengti visi būtini elementai.  Tačiau 83 (36 proc.) iš dalies 

pritaikytose įstaigose nėra žmonių su negalia poreikiams pritaikytų nei tualetų, nei dušų ar 

vonių, taigi, vėl kyla klausimas ar tokias įstaigas galima vadinti iš dalies pritaikytomis. 

 

 Į 45 įstaigas žmonės su negalia iš viso negali patekti. 33 iš jų – ambulatorijos, po 2 – 

palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines, laboratorijas ir kitas įstaigas, po 1 – ligoninę ir 

PSPC. Tarp objektų į kuriuos negalima patekti, nėra poliklinikų, psichikos sveikatos centrų 

ir medicininės reabilitacijos/ sanatorinio gydymo įstaigų. Daugiau informacijos 15 lentelėje 

„Sveikatos (gydymo) įstaigų vertinimas pagal įstaigų rūšis“. 
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15 lentelė. „Sveikatos (gydymo) įstaigų vertinimas pagal įstaigų rūšis“ 

Įstaigos rūšis 
Įstaigų 

skaičius 
R59 R60 R61 R62 R63 

PSPC 75 13 20 20 21 1 

Poliklinika 21 4 5 8 4 - 

Ambulatorija 103 16 8 14 32 33 

Psichikos sveikatos 

centras 
7 3 2 - 2 - 

Šeimos GK 6 2 1 1 1 1 

Greitosios MPS 6 1 - - 2 3 

Palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninė 
15 7 5 1 - 2 

Ligoninė 75 17 30 27 - 1 

Medicininė reabilitacijos 

/sanatorinio gydymo įst. 
11 2 2 6 1 - 

Laboratorija 8 - 1 3 2 2 

Kitos 13 - 1 3 7 2 

Viso: 340 65 75 83 72 45 

 

  

                                                 
59 Pritaikyta. ŽN gali savarankiškai judėti visame pastate ir teritorijoje 
60 Iš dalies pritaikyta. ŽN gali judėti visame pastate ir teritorijoje su asistento pagalba 
61 Iš dalies pritaikyta. Pastate ir teritorijoje aplinka iš esmės pritaikyta, bet yra nepritaikytų pastato 

(infrastruktūros) elementų 
62 Iš dalies pritaikyta. ŽN gali naudotis tik pirmame aukšte esančiomis patalpomis 
63 Nepritaikyta. ŽN į pastatą patekti negali 
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III. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

 

Apibendrinant „Fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems valstybės ir savivaldybių sveikatos 

(gydymo) paskirties įstaigose vertinimo tyrimo klausimyną“, į kurį atsakė 340 įstaigų, galima 

daryti šias išvadas ir teikti rekomendacijas: 

1. Didžioji dauguma atsakiusių įstaigų (226 iš 340; 67 proc.) teikia ambulatorines I lygio sveikatos 

priežiūros (gydymo) paslaugas (daugiausia tai priminės sveikatos priežiūros centrai, 

poliklinikos, ambulatorijos, šeimos gydytojų kabinetai). 94 įstaigos teikia II lygio, o 25 – III 

lygio ambulatorines paslaugas, dalis įstaigų teikia mišrias (ir I, ir II, ir/ar III lygio ambulatorines 

paslaugas). Stacionarias paslaugas teikia 54 apklaustos įstaigos – I lygio, 76 – II lygio ir 27 – 

III lygio, dalis jų teikia mišrias (ir I, ir II, ir/ar III lygio) stacionarines paslaugas. Tai daugmaž 

atitinka bendrą sveikatos (gydymo) įstaigų pasiskirstymą Lietuvoje, tačiau, kaip jau buvo 

minėta pradžioje, tai visiškai neatitinka pasiskirstymo pagal savivaldybes, nes kai kurių 

savivaldybių teritorijose esančios įstaigos vos ne šimtu procentų yra privačios (apklausoje 

dalyvavo tik valstybės ir savivaldybių įstaigos).  

 

REKOMENDACIJA 1: Norint atlikti gilesnę analizę ir susidaryti tikslesnį vaizdą apie sveikatos 

(gydymo) įstaigų prieinamumą pagal savivaldybes, palyginti situaciją tarp atskirų miestų ir 

regionų, rekomenduojame atlikti privačių įstaigų fizinės aplinkos prieinamumo žmonėms su 

negalia vertinimą. Vėliau – stebėti visų sveikatos (gydymo)  įstaigų, nepriklausomai nuo teisinės 

formos, pokyčius fizinės aplinkos prieinamumo žmonėms su negalia srityje.  

   

2. 19 proc. (65) sveikatos (gydymo) įstaigos yra pritaikytos. Žmonės su negalia gali savarankiškai 

judėti visame pastate ir teritorijoje. Didžiąją dalį visų 65 pritaikytų įstaigų sudaro ligoninės – 

17 (22,7 proc. visų ligoninių) ambulatorijos – 16 (15,5 proc. nuo bendro ambulatorijų 

skaičiaus), PSPC – 13 (17,3 proc. nuo viso PSPC skaičiaus), palaikomojo gydymo ir slaugos 

ligoninės – 7 (46,7 proc. viso apklausoje dalyvavusių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių 

skaičiaus).  

 

3. 68 proc. įstaigų yra pritaikytos iš dalies: 22 proc. (75) įstaigų žmonės su negalia gali judėti 

visame pastate ir teritorijoje su asistento pagalba. Daugiausia tai ligoninės – 30 (40 proc. viso 

ligoninių skaičiaus ), PSPC – 20 (26,7 proc. viso PSPC skaičiaus), ambulatorijos – 8 (7,8 proc. 

viso ambulatorijų skaičiaus), 5 palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės (33,3 proc. nuo viso 

palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių skaičiaus);  25 proc. (83) įstaigų pastatai ir teritorijų 

aplinka iš esmės pritaikyta, bet yra nepritaikytų pastatų (infrastruktūros) elementų. Didžiąją 

dalį tokių įstaigų sudaro ligoninės – 27 (36 proc. nuo apklausoje dalyvavusių ligoninių 

skaičiaus), PSPC – 20 (26,7 proc. nuo viso PSPC skaičiaus), ambulatorijos – 14 (13,6 proc. 

nuo bendrojo ambulatorijų skaičiaus), poliklinikos – 8 (38 proc. nuo bendro poliklinikų 

skaičiaus), 6 – medicininės reabilitacijos/ sanatorinio gydymo įstaigos (54,5 proc. nuo bendro 

apklausoje dalyvavusio medicininės reabilitacijos/ sanatorinio gydymo įstaigų skaičiaus); 21 

proc. (72) įstaigų žmonės su negalia gali naudotis tik pirmame aukšte esančiomis patalpomis. 

Daugiausia tarp jų – ambulatorijos – 32 (31 proc. nuo bendrojo ambulatorijų skaičiaus), 21 

PSPC – (28 proc. nuo PSPC skaičiaus), 7 kitos įstaigos (jos sudaro 53,8 proc. nuo viso „kitos 
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įstaigos“ skaičiaus). Tarp tokių įstaigų nėra ligoninių ir palaikomojo gydymo ir slaugos 

ligoninių.  

 

4. 13 proc. (45) įstaigų yra nepritaikytos. Žmonės su negalia į pastatą patekti negali. 33 iš jų – 

ambulatorijos, po 2 – palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines, laboratorijas ir kitas įstaigas, 

po 1 – ligoninę ir PSPC. Tarp objektų į kuriuos negalima patekti, nėra poliklinikų, psichikos 

sveikatos centrų ir medicininės reabilitacijos/ sanatorinio gydymo įstaigų. 

 

5. Fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems vertinimą atliko pačios sveikatos priežiūros įstaigos.  

Daug vietos klausimyne buvo skirta tam tikro klausimo išaiškinimui iš Statybos techninio 

reglamento 2.03.01:2001, todėl, pasinaudojus šia apklausa, valstybės ir savivaldybių sveikatos 

(gydymo) įstaigų atsakingi darbuotojai nesunkiai galėjo įsiverti savo įstaigas kaip jos 

prieinamos žmonių su negalia poreikiams. Galima teigti, kad darbuotojai, vertindami įstaigų 

fizinės aplinkos prieinamumą žmonėms su negalia, įgijo tam tikrų kompetencijų ir žinių, kaip 

teisingai turi būti atliktas pritaikymas žmonėms su negalia. Tačiau kai kurie įstaigų įvertinimai 

kelia abejonių ar teisingai įstaigos buvo įvertintos. Pvz, 21 (9,1 proc.) įstaiga, įsivertinusi kad 

yra iš dalies pritaikyta įstaiga  nurodė, kad žmonėms su negalia patekti nėra galimybių. 

 

REKOMENDACIJA 2: Reikalingas sveikatos (gydymo) įstaigų realus įvertinimas statinio 

vietoje, atliekamas kartu su neįgaliųjų organizacijų atstovais dėl įstaigų prieinamumo, numatant, 

ko trūksta, ką reikia tobulinti ir įpareigojant įstaigą ar jos steigėjus per protingą laiką trūkumus 

ištaisyti. Toks įvertinimas reikalingas ir dar dėl netiksliai pateikiamos informacijos arba gydymo 

įstaigų apsileidimo. Pvz., įstaigos turi keltuvus neįgaliesiems, tačiau personalas neapmokytas kaip 

su jais elgtis, nėra kaip pranešti apie atvykusį neįgalųjį, keltuvas sugedęs arba personalas, 

stengdamasis išvengti papildomų rūpesčių, sako, kad jis sugedęs. 

 

6. 30 proc. (101) iš apklausoje dalyvavusių sveikatos (gydymo) įstaigų turi neįgaliųjų parkavimo 

vietas, įrengtas pagal visus STR reikalavimus, tačiau toks pat procentas (102) įstaigų neturi 

įsirengę parkavimo vietų neįgaliųjų automobiliams statyti. 24 proc. (83) įstaigų pažymėjo, kad 

vietos įrengtos, bet neatitinka visų STR reikalavimų, 16 proc. (54) gydymo įstaigų nurodė, kad 

prie jų nėra automobilių parkavimo aikštelės.  

 

7. Beveik 70 proc. (234) įstaigų pažymėjo, kad į jas galima patekti per pagrindinį įėjimą (įėjimas 

lygus, be slenksčių arba galima užvažiuoti įrengtu išoriniu (lauko) pandusu, ar įrengtu keltuvu 

(laiptų kopikliu). Tačiau net 19 proc. (65) įstaigos nurodė, kad žmonėms su negalia patekti į 

pastatą neįmanoma. Tarp jų dažniausiai yra ambulatorijos, greitosios MPS, laboratorijos bei 

kitos įstaigos.  66 proc. (223) respondentų nurodė, kad prie pastato įėjimo durų yra nekliudomas 

1,5 m x 1,5 m plotas. Durų slenkstis aukštesnis nei 2 cm 27 proc. (91) sveikatos (gydymo) 

įstaigų. 31 proc. (106) iš visų apklaustų įstaigų turi įsirengusios iškvietimo mygtuką.  

 

8. Pandusai pagal visus reikalavimus įrengti 74 proc. įstaigų (133 iš 179, turinčių pandusus), 

likusiose 26 proc. pandusai įrengti netinkamai.  

 

9. Beveik 85 proc. (288) sveikatos (gydymo) įstaigų atsakė, kad įėjimo (išorinės) durys yra 

varstomos, plotis ne mažesnis 85 cm. 6 proc. (21) respondentų pažymėjo, kad jų įstaigų durys 
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yra varstomos, tačiau plotis mažesnis nei 85 cm. 18 proc. (62) sveikatos (gydymo) įstaigų 

nurodė, kad pastato įėjimo durys yra stiklinės, didesnė jų dalis – nepažymėtos ryškios spalvos 

juosta.  

 

10. 32,3 proc. sveikatos (gydymo) įstaigų yra įsirengusios liftus, kurių durys platesnės nei 85 cm, 

kabinos yra bent 110 cm pločio ir 140 cm ilgio, valdymo mygtukai įrengti 90 -120 cm aukštyje. 

Taigi, 110 pastatų žmonėms su negalia yra galimybė judėti tarp aukštų. 5,3 proc. (18) pastatų 

turi liftus, bet jų durys siauresnės nei 85 cm. Esant siauroms durims, ne visi žmonės su negalia, 

judantys neįgaliojo vežimėliu, gali pasinaudoti tokiais liftais, vadinasi tai riboja jų judėjimą 

tarp aukštų. 10 įstaigų (tai sudaro 2,9 proc.) yra įrengti mobilūs laiptų kopikliai. 29 sveikatos 

(gydymo) įstaigos (8,5 proc.) turi keltuvus. Tačiau, respondentų teigimu, 15 proc. (51) patalpų 

galima judėti tik I aukšte, o 25,3 proc. (86) įstaigų yra įsikūrusios 1 aukšto pastatuose. 22 proc. 

(75) sveikatos (gydymo) objektų žmonėms su negalia nėra galimybių judėti tarp aukštų.   

 

11. Įvertinus visą turimą mobilumo įrangą (liftus, keltuvus, kopiklius), kuri sumontuota sveikatos 

(gydymo) įstaigose, galima daryti išvadą, kad žmonėms su negalia, judantiems neįgaliojo 

vežimėliu, judėti tarp aukštų yra galimybė 95 proc. ligoninių, 80 proc. palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninių bei poliklinikų bei visose medicininės reabilitacijos / sanatorinio gydymo 

įstaigose. Tačiau 6 iš 75 ligoninių (8 proc.), 14 iš 75 PSPC (18,7 proc.), 13 iš 103 (12,6 proc.) 

ambulatorijų žmonėms su negalia, judantiems neįgaliojo vežimėliu, galimybė judėti yra tik 

pirmajame aukšte. Tarp aukštų nėra galimybės judėti 75 objektuose: didžiąją dalį jų sudaro 

ambulatorijos (27), PSPC (15), ligoninės (10), kitos įstaigos (8). 

 

12. Net 74,7 proc. (254) įstaigų nepritaikytos žmonėms su regėjimo negalia. Tik 8,5 proc. įstaigų 

(po 29) yra ryškiai pažymėtos durys ir laiptų pakopos. 7,3 proc. (25) sveikatos (gydymo) 

įstaigų yra liftai, kur iškvietimo ir valdymo prietaisų informacija pateikta Brailio raštu. Ir tik 1 

įstaiga (0 proc.) pažymėjo, kad turi įrengtą ant grindų aklųjų vedimo sistemą. Teigiami 

poslinkiai itin nežymūs – tik 2,6 proc. (9) respondentų teigia, kad jų sveikatos (gydymo) 

įstaigos yra pritaikytos žmonėms su regėjimo negalia (pažymėti visi būtini statinio elementai). 

 

13. 54,7 proc. (189) įstaigų grindų lygio skirtumų nėra, 34,1 proc. (116) įstaigų lygių pokyčiai yra 

žemesni nei 2 cm. 7 proc. (24) įstaigų yra aukštesni nei 2 cm slenksčiai, tačiau čia padaryti 

pandusai (užvažiavimai). Vadinasi, didžiojoje dalyje įstaigų žmonėms su negalia, judantiems 

neįgaliojo vežimėliu ar kitomis specialiomis priemonėmis, dėl grindų lygio skirtumų nėra 

kliūčių judėti. Tačiau, kaip pažymėjo respondentai, 6,1 proc. (21) įstaigose grindų lygių 

skirtumai yra aukštesni nei 2 cm, o pritaikymų nėra padaryta, todėl žmonėms su negalia judėti 

tokiuose pastatuose yra labai sunku arba išvis neįmanoma. 

 

14. Net 30 proc. (105) įstaigų neturi registratūrų. Respondentai nurodė, kad iš turinčių registratūras 

įstaigų skaičiaus net 63 proc. (154) įstaigose registratūros nėra pritaikytos neįgaliųjų 

poreikiams. Likęs trečdalis sveikatos (gydymo) įstaigų turi iš dalies pritaikytas registratūras: 

77 įstaigos (32 proc.) pažymėjo, kad yra įrengtas informacinis langelis, kurio aukštis neviršija 

85 cm, 12 įstaigų (5 proc.) – sensoriniai (liečiamieji ekranai) prietaisai ar kita paslaugų 

registracijos įranga ir jie įrengti tokiame aukštyje, kad jais pasinaudoti gali žmonės su negalia, 
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judantys neįgaliojo vežimėliu. Tik 1 įstaiga (tai nesudaro net 1 procento) atsakė, kad iki 

registratūros yra įrengta aklųjų vedimo sistema. 

 

15. 13,5 proc. (46) respondentų įvardino, kad visuose aukštuose yra tualetas (-ai), dušas (-ai) ir 

vonia (-ios), pritaikytas (-i) neįgaliųjų poreikiams ir atitinkantis visus STR reikalavimus. 

Žmonės su negalia, judantys neįgaliųjų vežimėliuose gali savarankiškai jais naudotis. Panašiai 

- 13,8 proc. (47) respondentų nurodė, kad yra pritaikytas bent 1 tualetas, dušas/ vonia, 

atitinkantis visus STR reikalavimus. Dar 13,8 proc. (47) sveikatos (gydymo) įstaigų yra 

pritaikyti tualetai, dušai/ vonios, bet nėra arba netiksliai įrengti visi būtini elementai (pvz., nėra 

turėklų, apsiprausimo žarnos, pagalbos iškvietimo mygtuko, veidrodis pakabintas per aukštai 

ir pan.). 19,4 proc. (66) respondentų nurodė, kad jų įstaigoje yra pritaikytas tik tualetas, 

dušo/vonios nėra. Tačiau net 36,5 proc. (124) sveikatos (gydymo) įstaigų neturi žmonių su 

negalia poreikiams pritaikytų tualetų. Į šį sąrašą galime traukti  65 proc. (67) ambulatorijų, 21 

proc. (16) PSPC, 24 proc. (5) poliklinikų, beveik 30 proc. (2) psichikos sveikatos centrų, 50 

proc. (3) Šeimos gydytojų kabinetų, 18 proc. (14) ligoninių. Viena (7 proc.) palaikomojo 

gydymo ir slaugos ligoninė taip pat neturi nė vieno žmonėms su negalia pritaikyto tualeto, 

tačiau visos 11 (100 proc.) apklausoje dalyvavusių medicininės reabilitacijos ir sanatorinio 

gydymo įstaigų turi visiškai arba iš dalies pritaikytus sanitarinius mazgus. 

 

16. 66 proc. (223) sveikatos (gydymo) įstaigų neturi kambarių (palatų) (neteikia stacionarinių 

paslaugų). Iš 117 įstaigų, turinčių kambarius (palatas), 40 (34 proc.) įstaigų visi kambariai 

(palatos) pritaikyti žmonėms su negalia, dar 33 (28 proc.) įstaigose yra bent keletas pritaikytų 

kambarių (palatų), 35 (29 proc.) – kambariai (palatos) yra erdvūs, tačiau san. mazgai yra kitur, 

o 9 (nepilnai 8 proc.) įstaigose visai nėra kambarių (palatų) pritaikytų žmonėms su negalia.  

 

17. Beveik 79 proc. (267) įstaigose nėra sporto ir fizinės kultūros patalpų ir/arba baseino. Iš 73 

sveikatos (gydymo) įstaigų, turinčių sporto sales ir/ar baseinus 26 įstaigose (36 proc.) šios 

patalpos yra prieinamos žmonėms su negalia, o likusios 47 (64 proc.) pritaikytos tik iš dalies 

arba iš viso nepritaikytos. 

 

18. 31,7 proc. (108) sveikatos (gydymo) įstaigų dalyvavusių tyrime nurodė, kad neturi 

medicininės įrangos: ginekologinių kėdžių, rentgeno aparatų, odontologo ar kitos diagnostinės 

įrangos, kuria galėtų pasinaudoti žmonės su negalia judantys neįgaliojo vežimėlyje. Tikėtina, 

kad kai kurios įstaigoms ji nėra būtina (pvz., greitosios MPS, laboratorijoms, psichikos 

sveikatos centrams, sanatorinio gydymo įstaigoms, kitoms įstaigoms). 25,8 proc. (60) įstaigų 

nurodė, kad visa jose esanti medicininė įranga yra pritaikyta žmonių su negalia specialiesiems 

poreikiams (visą pritaikytą medicininę įrangą turi 36 proc. (27) ligoninių, 23 proc. (17) PSPC, 

20 proc. (3) palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninių, 19 proc. (4) poliklinikų, 7 proc. (7) 

ambulatorijų).  

 

19. 70 proc. respondentų (238) atsakė, kad, net jei medicininė įranga nėra pritaikyta žmogui su 

negalia, jam ši paslauga vis tiek bus suteikta. 19 proc. (65) respondentų atsakė, kad paslauga 

bus suteikta tik tuo atveju, jei žmogus atvyks su lydinčiu asmeniu, o 11 proc. (37) respondentų 

pažymėjo, kad paslauga nebus teikiama. 
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REKOMENDACIJA 3: Reikia reglamentuoti medicinos įrangos prieinamumą neįgaliesiems 

(pvz., įtraukiant šią nuostatą į Sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl Lietuvos higienos normos 

HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“).   

20. Iš 340 apklausoje dalyvavusių įstaigų per pastaruosius 5 metus renovacija /rekonstrukcija 

/modernizacija atlikta 39 proc. (134) įstaigų. 61 proc. (206) įstaigų jokių renovacijų ar 

atnaujinimo darbų atlikta nebuvo. 

 

21. Į klausimą apie įstaigų atnaujinimo planus per artimiausius 2 metus 42 proc. respondentų (143) 

atsakė, kad šiuo klausimu neturi informacijos. 29 proc. (98) įstaigų pažymėjo, kad nenumato 

atlikti jokių rekonstrukcijų ir įrangos pirkimų. Likę 29 proc. (99) įstaigų konstatavo, kad 2 

metų laikotarpiu numatomi įstaigos atnaujinimo darbai, naujos įrangos įsigijimas. 

 

22. Į klausimą, ar planuoja pagerinti prieinamumą neįgaliesiems atsakė 300 įstaigų. Pagal fizinį 

prieinamumą žmonėms su negalia, sveikatos (gydymo) įstaigos pasiskirstė taip: įvertino, kad 

yra prieinamos – 55 įstaigos, iš dalies prieinamos – 214 įstaigų, neprieinamos – 31.   

 

23. 115 iš 300 įstaigų teigė, kad nenumato atlikti jokių paslaugų neįgaliesiems pagerinimo darbų, 

taip pat neketina įsigyti jokios įrangos (priežastys: lėšų stoka, patalpos yra nuomojamos, 

savininkai dažniausiai yra savivaldybių turtinė nuosavybė, savivaldybių administracijos 

neskiria tam lėšų, nėra finansinių galimybių, poreikio, pastatai jau rekonstruoti, o patalpos 

įrengtos pagal visus reikalavimus ir pritaikytos neįgaliesiems).   

 

24. Iš likusių 185 įstaigų 30 įstaigų nurodė, kad pateikė paraiškas ESFA priemonei Pirminės 

asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Nr. 08.1.3-CPVA-R-609. Viena iš 

priemonės remtinų veiklų – sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo 

neįgaliesiems srityje asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės ambulatorinės 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas, fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymas 

specialiesiems neįgaliųjų poreikiams. Iš viso šiai priemonei skirta 37 650 602,00 eurų. 

Situaciją turėtų pagerinti ir kita priemonė – Nr. 08.1.3-CPVA-V-607, Sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems, kuriai skirta 5 283 274,00 eurų. Džiugu, kad 

kai kurios įstaigos ir be struktūrinės paramos numato gerinti paslaugų prieinamumą žmonėms 

su negalia.   

 

REKOMENDACIJA 4: Sveikatos įstaigų prieinamumui gerinti svarbu numatyti lėšų. Šiuo metu 

įgyvendinamos net dvi ES SF priemonės, kurių rezultatai turi duoti apčiuopiamų rezultatų. Svarbu, 

kad priemonių vykdytojai, numatę rekonstruoti, renovuoti, atnaujinti ar naujai statyti pastatus ir 

gaunantys struktūrinės paramos, valstybės ar savivaldybių biudžeto lėšas, visada vadovautųsi 

Statybos techninio reglamento 2.03.01:2001 nuostatomis ir universalaus dizaino principais. 

Pasinaudoti neįgaliųjų organizacijų potencialu, atliekant sveikatos (gydymo) įstaigų aplinkos 

pritaikymo kontrolę.   
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25. Tačiau ir be struktūrinės paramos, nusimato sveikatos (gydymo) įstaigų paslaugų prieinamumo 

žmonėms su negalia gerinimo darbai. Kaip parodė respondentų atsakymai, daugiausia dėmesio 

bus skiriama tualetų, pritaikytų žmonių su negalia specialiesiems poreikiams, įrengimui – tai 

paminėjo 59 įstaigos. 42 įstaigos planuoja pertvarkyti, įrengti naujus pandusus ir 

užvažiavimus. 31 įstaiga planuoja įrengti naujus ar pertvarkyti senus liftus, 23 įstaigos ketina 

įsirengti keltuvus ir/ar mobilias kėlimo platformas. Net 36 įstaigos pažymėjo, kad nori 

pagerinti sveikatos (gydymo) paslaugų prieinamumą akliesiems ir silpnaregiams: sutvarkyti 

šaligatvius, įrengti įspėjamuosius taktilinius paviršius, pažymėti laiptų pakopas ir duris ryškios 

kontrastinės spalvos juostomis, įrengti tinkamą apšvietimą, garsinius signalus sanitariniuose 

mazguose ir kt. 23 įstaigos žada tinkamai įrengti parkavimo vietas neįgaliųjų automobiliams 

statyti, o 15 – modernizuoti registratūras, kad jos taptų prieinamos žmonėms, judantiems 

neįgaliojo vežimėliu. Didesnės ligoninės žada įsigyti vizualinę įrangą, švieslentes, kur būtų 

teikiama informacija „bėgančia eilute“, kad ją galėtų suprasti kurtieji.  

 

26. Tyrimo analizė parodė, kad net į 13 proc. apklaustų sveikatos (gydymo) įstaigų neįgalieji iš 

viso negali patekti. Šių įstaigų prieinamumą dar labiau sumažina tai, kad 30 proc. apklausoje 

dalyvavusių įstaigų neturi įrengę automobilių parkavimo vietų neįgaliesiems, o 16 proc. įstaigų 

iš viso neturi automobilių parkavimosi aikštelių. Nesant galimybei privažiuoti prie įstaigos, 

tiesiogiai sumažėja galimybė į ją patekti. Net ir tos įstaigos, į kurias galima patekti, toli gražu 

ne visos iš tikrųjų prieinamos neįgaliesiems – kai kurių prieinamas tik I aukštas, judėti tarp 

aukštų galimybių nėra, grindų lygių skirtumai didesni nei numato STR, nepritaikytos 

registratūros, sanitariniai mazgai, palatos, medicininė įranga.  

 

27. Ypatingai blogai įstaigos pritaikytos neregiams ir silpnaregiams. Net 70 proc. jų visiškai 

nepritaikytos regos negalią turintiems žmonėms, o pilnai pritaikytos sudaro tik 2 proc. Viena 

vienintelė įstaiga turi įrengtą aklųjų vedimo sistemą.  

 

28. Tyrimo analizė rodo, kad šiuo metu dalyje sveikatos (gydymo) įstaigų paslaugos neįgaliesiems 

yra sunkiai prieinamos ir ši aplinkybė tam tikram skaičiui neįgaliųjų neužtikrina lygių 

galimybių, gauti, kaip numatyta Jungtinių Tautų konvencijoje, „tokios pat kokybės paslaugas 

kaip ir kitiems asmenims“. Todėl situaciją reikia gerinti.  

REKOMENDACIJA 5: Analizuojant esamą situaciją dėl sveikatos (gydymo) įstaigų 

prieinamumo, dar kartą aiškėja, kad, remontuojant, renovuojant gydymo įstaigas ne visada 

atsižvelgiama į  Statybos techninio reglamento 2.03.01:2001 nuostatas. Rekomenduojame plačiau 

taikyti universalaus dizaino principą, pritaikant (statant, rekonstruojant, renovuojant, atnaujinant ir 

pan.) statinius ir fizinę aplinką bei perkant būtiną medicininę (slaugos)  įrangą. 

REKOMENDACIJA 6: Tobulinant Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, 

rekomenduojame numatyti prieinamumo neįgaliesiems ir žmonėms su specialiaisiais poreikiais 

privalomumą, licencijuojant sveikatos priežiūros įstaigas. 

 

  



Fizinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems valstybės ir savivaldybių sveikatos (gydymo) paskirties 

įstaigose vertinimo tyrimas 
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