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ŽAIDIMO UŽDAVINIAI 

 

 
BE RIGHT yra šviečiamasis žaidimas žmogaus teisių ir psichikos sveikatos paslaugų srityje. Jis 

skirtas profesionaliam naudojimui su psichikos sveikatos priežiūros paslaugas gaunančiais 

vartotojais. Tai lengva ir maloni neformaliojo švietimo priemonė, skirta suteikti asmenims, 

nukentėjusiems nuo ilgalaikės ir sunkios psichikos ligos, galimybę naudotis savo teisėmis. 

Konkretūs tikslai susiję su psichikos ligomis sergančiais asmenims: 
 

              Žinoti savo, kaip paslaugų gavėjų, teises 

              Būti pasiruošusiais atpažinti kai jų teisės yra pažeidžiamos 

            Žinoti būdus, kaip pristatyti teisių pažeidimus 

 
ŽAIDIMO ELEMENTAI 

 
Žaidimą sudaro: 

 

              Lenta (rekomenduojama atspausdinti A3 formatu) 

            Veiksmų kortelės. 5 kategorijos 

              Instrukcijų ir atsakymų knyga 

 
Žaidimas prieinamas šešiomis kalbomis: anglų, prancūzų, vokiečių, graikų, lietuvių ir ispanų. 

Žaidimo elementai ir dalys bus prieinami atsisiuntimui visomis kalbomis čia: http://www.beright- 

mh.eu/index.php/educational-board-game/. 
 
 
 

  

http://www.beright-mh.eu/index.php/educational-board-game/
http://www.beright-mh.eu/index.php/educational-board-game/


4 
Projekto number: 2017-1-ES01-KA202-038576 

 

 

 

PASIRUOŠIMAS ŽAIDIM 
 

Atsispausdinkite ir išsikirpkite lentą, veiklos korteles ir dalyvių 
žaidimožetonus (rekomenduojama įlaminuoti visus žaidimo elementus). Gaukite žaidimo 
kauliukus su skaičiais. 

 
Suskirstykite korteles pagal tipą, sumaišykite ir sudėkite į 5 krūveles šalia lentos. 

 
Prieš pradedant žaidimą, specialistai, kurie kuruoja žaidimą, informuoja ir paaiškina dalyviams 

kiekvienos kortelių veiklos charakteristikas. Specialistas gali pasirinkti, ar jis/ ji demonstruoja 

veiklą. 

 
Rekomenduojama, kad specialistas paaiškintų dalyviams, kad žaidimo tikslas – grupėje aptarti 

psichikos sveikatos paslaugų vartotojų teises. Svarbu, kad jie suprastų, jog nėra teisingo ar 

neteisingo būdo, kaip atlikti veiklą ar pateikti tik teisingą atsakymą. 

 
 

ŽAIDIMO EIGA 
 

1. Žaidėjai padeda savo žetonus ant STARTAS kvadrato. .Kiekvienas dalyvis meta kauliukus. 

Žaidėjas, kuris gauna didžiausią skaičių, pradeda žaidimą pirmu ėjimu. Metimai ir ėjimai 

vyksta pagal laikrodžio rodyklę. 

 
2. Žaidėjas meta kauliukus ir eina per lentą tiek žingsnių, koks skaičiukus ant kauliukų. 

 

3. Žaidėjas pasiima veiklos kortelę iš krūvelės, atitinkančios kvadrato paveiksliuką, į kurią 

nusileido jo žetonas ir atlieka jame nurodytą veiklą. Vėliau rekomenduojama, kad žaidimo 

tarpininkas (specialistas) pakviestų visą grupę pasidalinti savo apmąstymais apie atliktą 

veiklą. Galiausiai, prieš tęsdamas žaidimą, specialistas gali rinkti viską, kas buvo pasakyta. 

 
PASTABA: Kadangi žaidėjų pateikti atsakymai negali būti klasifikuojami kaip teisingi ar 

neteisingi, todėl žaidėjai nepraras savo eilės dėl pateikto atsakymo. Ėjimo praradimas gali 

įvykti tik tada, kai žaidėjas žengia į lauką „PRARADAI ĖJIMĄ“. 

 
4. Žaidimas baigiasi kai pirmas žaidėjas pasiekia kvadratą FINIŠAS. 
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KORTEL 
 

Toliau pateikiamos penkios veiklos kortelių kategorijos: 
 

 
KORTELĖS „POŽIŪRIS“ 

 
Pateikiami teiginiai, atspindintys stigmatizuojantį požiūrį ir 
nuostatas, susijusius su psichinės sveikatos problemų turinčių 
paslaugų gavėjų teisių pažeidimais. 

 

Žaidėjo paprašoma pasidalyti savo nuomone apie pareiškimą. 
 

PAVYZDŽIAI 

• Iškylos metu dienos centro dalyviai turi turėti 
pakankamai pinigų, kad jie galėtų pavalgyti ir atsigerti. Jei 
jie nešiosis per daug pinigų, gali juos pamesti. 

• Nepaisant to, kad klientų klausiama apie jų pageidavimus, 
paprastai psichikos sveikatos specialistai žino geriau, kas 
yra geriausia kiekvienam klientui. Todėl kartais jie turi 
versti klientus dalyvauti tam tikruose užsiėmimuose, 
kurie yra svarbūs, kad jie sveiktų. 

• Kai psichinės sveikatos problemų turintis pacientas 
skundžiasi dėl jį priežiūrinčių specialistų, kiti specialistai 
dažnai tai priskiria jo ligai. 

 
 
 

KORTELĖS „SITUACIJOS“ 

 
Pateikiamas klausimas, susijęs su atvejo scenarijumi, kai yra 
pažeidžiamos paslaugų gavėjų teisės. Visi atvejo scenarijai yra 
instrukcijų / atsakymų knygoje. 

 

Žaidėjas, kuris ištraukia kortelę, perskaito atvejo scenarijų, kurį 
nurodo kortelė. Tada jis turi atsakyti į klausimą. 

 
PAVYZDŽIAI 

1) Ar Deividas galėjo pasinaudoti savo teise laisvai nuspręsti 
ir duoti sutikimą žinodamas reikiamą informaciją dėl 
siūlomo gydymo (informuotą sutikimą)? 

2) Ar manote, kad Klerė žino apie savo teises? Jei ne, kas 
turėtų tuo pasirūpinti? 

3) Ar buvo pažeista Marijos teisė į privatumą? Jei taip, tai 
kaip ir kas pažeidė? 
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KORTELĖS „VAIDINIMAS“ 

 
Pateikiamos situacijos, susijusios su psichine sveikata bei 
sveikatos priežiūros ir socialinėmis paslaugomis, kuriose: 

a) teikiant psichinės sveikatos paslaugas pažeidžiamos teisės; 
b) specialistas vengia teisių pažeidimo situacijoje, kuri dažnai 
leistų numatyti pažeidimą. 
Žaidėjo paprašoma trumpai (2–3 min.) imituoti aprašytą situaciją. 
Jis gali paprašyti vieno ar daugiau grupės narių padėti suvaidinti. 
Vedėjas kviečia grupę apmąstyti, kokios teisės pažeidžiamos 
pristatytoje situacijoje. 

 
PAVYZDYS 

 
Olivia gyvena laikino apgyvendinimo namuose. Gyventojams 
neleidžiama užsirakinti, kai jie būna savo kambariuose. Kai kurie 
Olivijos kolegos ateina į jos kambarį nepasibeldę. Olivia 
nusprendžia pasikalbėti su atsakingu pedagogu apie tai, kaip jai 
sunku neturėti privatumo savo kambaryje. 
Improvizuokite dialogą. 

 
 
 
 

KORTELĖS „PAVEIKSLĖLIAI“ 
 

Pateikiamas situacijos, objekto ar simbolio vaizdas, kuris yra 
susijęs su psichine sveikata, žmogaus teisėmis, sveikatos ar 
socialinėmis paslaugomis. 

 
Žaidėjo, kuris ištraukia kortelę, prašoma pasakyti savo nuomonę 
apie tai, kaip vaizdas gali būti siejamas su žmogaus teisėmis. 
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KORTELĖS „ŽINIOS“ 

 
Pateikiami pasirinkimų klausimai arba atviri klausimai, susiję su 
neįgalių asmenų teisių užtikrinimu. Siūlomi atsakymai pateikiami 
instrukcijų / atsakymų knygoje. Siūloma, kad išklausius žaidėjo 
atsakymą, būtų perskaitytas atsakymas iš atsakymų knygos jį 
perskaitytų vienas iš žaidėjų arba pagalbininkas. Tikslas yra tai, kad 
žaidėjai žaisdami palaipsniui susipažintų su teisingais atsakymais. 

 
PAVYZDŽIAI 

 
• Kas yra žmogaus teisės? 
• Ką apima Neįgaliųjų teisių konvencija? 
• Kodėl mums reikia specialios neįgaliųjų teisių konvencijos? Ar 

neįgalieji neturi tų pačių teisių kaip kiti žmonės? 
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KORTELĖS “ŽINIOS“. REKOMENDUOJAMI ATSAKYMAI 

1. Klausimas: kas yra žmogaus teisės? 
 

Žmogaus teisės yra visuotinės teisės, kurias turi kiekvienas asmuo pasaulyje vien dėl to kad yra 

žmogus. Tarpe šių teisių randame tokias teises kaip teisė į gyvenimą ir laisvę, nevergauti, nebūti 

kankinamu, teisė laisvai reikšti savo nuomonę, teisė į išsilavinimą ir darbą ir daugelis kitų teisių. 

Diskriminacija, netolerancija, neteisingumas ar priespauda gali baigtis teisių pažeidimu. 

2. Klausimas: iš kur atsirado žmogaus teisės? 
 

Žmogaus teisės atsirado kaip atsakas į žiaurią antrojo pasaulinio karo patirtį, kai žuvo šimtai milijonų 

žmonių. Štai kodėl, praėjus metams po karo, buvo sukurta tarptautinė organizacija, kurios misija 

skatinti taikius santykius tarp šalių ir ginti pilietines teises: Jungtinės Tautos. Bėgant metams šis 

organizmas deklaravo žmogaus teises ir patvirtino Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, kuri iki šiol 

yra naudojama kaip pasiekimas pasaulio, grįsto laisve, teisingumu ir taika. Nuo to laiko Jungtinės 

Tautos priėmė eilę specifinių taisyklių, taikomų bendruomenėms, kurioms kyla ypač didelė rizika, 

kad jų teisės bus pažeistos; tai, pavyzdžiui, yra moterys, vaikai ir neįgalieji. 

Be žmogaus teisių deklaracijų propagavimo pasauliniu mastu, Jungtinės Tautos pasiekė, kad būtų 

sukurta tarptautinė žmogaus teisių teisinė sistema, kuria siekiama gerbti žmogaus teises pasauliniu 

mastu, ji reguliuoja vyriausybių įsipareigojimus gerbti ir ginti žmogaus teises. 

Jungtinės Tautos ne tik sukūrė žmogaus teisių srities reglamentus, bet taip pat ir mechanizmus, 

leidžiančius apsaugoti žmogaus teises ir padėti nacionalinėms vyriausybėms vykdyti savo pareigas 

šioje srityje. 

3. Klausimas: kodėl visi žmonės “privalo” gerbti žmogaus teises? 
 

Atvykimas iš skirtingų šalių, kalbėjimas skirtingomis kalbomis, praktikavimas skirtingų religijų, 

turėjimas kitokią fizinę išvaizdą, savybes ar gyvenimas skirtinguose miestuose – visa tai nėra svarbu, 

kai kalbama apie žmogaus teises. Kiekvienas asmuo žemėje turi žmogaus teises vien dėl to kad yra 

žmogus. Šios teisės yra tarpusavyje susijusios, persipynusios ir nedalomos. Mes visi turime žmogaus 

teises, kurias turi gerbti visi, tačiau taip pat turime gerbti visų kitų asmenų žmogaus teises. 

Tarptautinė teisė nustato vyriausybių įsipareigojimus gerbti ir ginti žmogaus teises. 
 

4. Klausimas: kas turi žmogaus teises? 
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Kiekvienas asmuo turi žmogaus teises. Žmogaus teisės yra visuotinės teisės, kurias kiekvienas 

žmogus pasaulyje turi vien dėl to kad yra žmogus, nesvarbu, kokia yra jo rasė, lytis, tautybė, etninė 

kilmė, kalba, religija ar bet kokia kita sąlyga. Taip yra todėl, kad žmogaus orumas yra įgimtas visiems 

žmonėms ir turi būti gerbiamas. Kad tai būtų veiksminga, reikia gerbti kiekvieno asmens žmogaus 

teises. 

Žmogaus teisių negalima išsižadėti. Pavyzdžiui, asmuo negali savanoriškai pakliūti į vergovę. 
 

5. Klausimas: ar žmogaus teises turi net nusikaltėliai? 
 

Kiekvienas asmuo turi žmogaus teises, net ir tie žmonės, kurie elgėsi nesąžiningai, padarė 

nusikaltimus arba pažeidinėjo kitų žmonių žmogaus teises. 

Žmogaus teisės yra neatimamos. Tai reiškia, kad jos negali būti teisėtai paneigtos ar atimtos iš 

žmogaus, nes jos yra esminė žmogaus buvimo dalis. 

Žmogaus teisės neturi būti slopinamos. Tačiau tarptautinė teisė numato, kad kai kurie šių teisių 

apribojimai kai kuriais labai specifiniais atvejais yra teisėti, jei užtikrinamos atitinkamos 

procedūrinės garantijos. Pavyzdžiui, teisė į laisvę gali būti ribojama, jei teismas nustato, kad asmuo 

yra kaltas dėl padaryto nusikaltimo. 

6. Klausimas: kodėl kai kurioms bendruomenėms/ grupėms reikia ypatingos pagalbos ginant 

savo žmogaus teises? 

Žmogaus teisės reguliuojamos bendrais principais, kurie taip pat yra būtini norint, kad teisės galėtų 

išpildyti savo funkciją užtikrinti pagarbą asmens orumui, būdingam visiems žmonėms. Vienas iš šių 

principų yra ne-diskriminavimo, kuris kartu reiškia ir draudimą nevienodai elgtis su žmonėmis dėl 

rasės, lyties, religinių įsitikinimų, tautybės, ideologijos ar tikėjimo, politinio mąstymo ar seksualinės 

orientacijos. Ne-diskriminavimo principas yra glaudžiai susijęs su visų žmonių lygybės principu, 

numatytu Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 1 straipsnyje: „Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs 

orumu ir teisėmis“. 

7. Klausimas: kodėl kalbama apie žmogaus teises, bet ne apie žmogaus atsakomybes? 
 

Žmogaus teisių požiūriu, asmenys turi ne tik teises, bet ir įsipareigojimus. Pirma, kiekvienas asmuo 

be išimties turi gerbti visų kitų asmenų žmogaus teises. Be to, tam tikrų grupių nariai turi gerbti jų 

saugomų asmenų žmogaus teises, pavyzdžiui, pagal Vaiko teisių konvenciją tėvai turi konkrečius 

įsipareigojimus. 
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Kaip nustatyta tarptautinėje teisėje, vyriausybės yra pagrindiniai įsipareigojimų subjektai žmogaus 

teisių srityje. Konkrečiau kalbant, jie turi vengti žmogaus teisių ribojimo ar tų teisių trukdymo. Be 

to, vyriausybės turi ginti žmogaus teises ir užkirsti kelią jų pažeidimams. 

8. Klausimas: kas imasi dirbti su žmogaus teisėmis? 
 

Tarptautinė teisė įpareigoja užtikrinti ir ginti žmogaus teises nacionalinėse vyriausybėse ir jų 

institucijose. Daugelyje valstybių yra ir nacionalinių įstatymų, kuriais nustatomos vyriausybės 

įsipareigojimai, pareigos ir apribojimai žmogaus teisių atžvilgiu. Taigi vyriausybės privalo imtis 

būtinų priemonių savo pareigoms vykdyti. 

9. Klausimas: kaip aš galiu apginti savo teises? Iš kieno aš galiu tų teisių reikalauti? 
 

Savo teisių gynimo strategijos priklauso nuo kiekvienos valstybės politinių aplinkybių. 

Rekomenduojama kreiptis pagalbos į žmogaus teisių organizacijas ir teisininkus, kurie gali patarti 

dėl galiojančių teisės aktų ir būdų ginti žmogaus teises bei pranešti apie jų pažeidimus. Visuotinė 

žmogaus teisių deklaracija ir paktai, konvencijos ir kiti tarptautiniai ir vietiniai žmogaus teisių 

dokumentai gali būti naudingi įrankiai ginant savo teises. Be ataskaitų teikimo ir reikiamų teisių 

gyvenamosios vietos šalyje, galima kreiptis į tarptautines žmogaus teisių organizacijas, pvz., 

Jungtines Tautas arba, Europos kontekste, Europos Žmogaus Teisių Teismą. 

10. Klausimas: ar galima asmeniškai kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą ir pranešti apie 

teisių pažeidimą? 

Asmuo gali pranešti Teismui apie teisių pažeidimą, be atstovo ar advokato būtino dalyvavimo. Vis 

dėlto prieš priimant bylą Teismas gali priimti kelis priimtinumo reikalavimus. Be to, prieš pateikiant 

bylą Europos Žmogaus Teisių Teismui, privaloma pranešti apie situaciją visoms valstybės, kurioje 

gyvena skundo pareiškėjas, teisminėms institucijoms. Prieš pranešant apie tai, rekomenduojama 

pasikonsultuoti su nevyriausybine organizacija, skirta žmogaus teisių gynimui. 

11. Klausimas: ar kažkas yra įsipareigojęs ginti mano teises? 
 

Taip. Teisė neturi prasmės, jeigu niekas neturi atitinkamos atsakomybės ar pareigos. Visi asmenys 

turi teisinę ir etinę pareigą nepažeisti nei savo asmeninio orumo, nei kieno nors kito. Vyriausybės, 

pasirašiusios tarptautines sutartis, turi ne tik etinę pareigą apsaugoti jų teritorijoje esančių žmonių 

teises, bet ir teisiškai įpareigoti tai daryti. 
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12. Klausimas: ar su žmogaus teisių laikymosi problemos yra susiduriama tik nedemokratinėse 

valstybėse? 

Pasaulyje nėra tokios valstybės, kurios teritorijoje nebuvo įvykdyti žmogaus teisių pažeidimai. 

Žmogaus teisių pažeidimas kai kuriose valstybėse yra dažnesnis, palyginti su kitomis, tačiau tai yra 

problema visose pasaulio šalyse. Demokratinėse valstybėse yra pateikiamas mažesnis žmogaus 

teisių pažeidimų rodiklis, tačiau tai nereiškia, kad pažeidimai neįvyksta. Skirtumas tarp tikrai 

demokratiškų valstybių ir tų, kurios nėra tokios, yra tas, kad demokratinėse valstybėse yra teisinis 

valdymas, ir kiekvienas, įskaitant institucijų atstovus ir valdžios institucijas, privalo laikytis taisyklių. 

Dėka to yra lengviau nutraukti žmogaus teisių pažeidimą, o už pažeidimą atsakingi asmenys 

sulaukia pasekmių. 

13. Klausimas: ar yra įgyvendinami kokie nors procesai prieš žmogaus teisių pažeidimą? 
 

Per šimtmečius buvo pasiekta didelė pažanga žmogaus teisių srityje. Paminėti keletas: vergijos 

panaikinimas, institucinės rasinės segregacijos panaikinimas, atsiradimas visuotinės teisės į politinį 

balsavimą, daugelyje valstybių mirties bausmės panaikinimas, daugelyje valstybių atsiradimas lygių 

vyrų ir moterų teisių. Beje vykstant laipsniškiems tarptautinės kultūros pokyčiams, netgi labiausiai 

autoritariniai režimai turi atsižvelgti į žmogaus teises, norėdami, kad jie būtų priimami 

tarptautinėje arenoje. Taigi buvo padaryta didelė pažanga, ypač per pastaruosius 50 metų. 

Nepaisant to, dar reikia daug ką nuveikti. 

14. Klausimas: kodėl mums reikia specializuotos konvencijos neįgaliesiems? Ar jie neturi tokių 

pačių teisių kaip visi likę žmonės? 

Idealiame pasaulyje teisių išvardintų Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje pakaktų kad būtume 

visi apsaugoti. Tačiau praktikoje kai kurios žmonių grupės, pvz. moterų, vaikų, pabėgėlių, yra 

diskriminuojamos ir tarptautinių konvencijų tikslas yra minėtųjų grupių žmogaus teisių gynimas ir 

deklaravimas. Pvz. 650 mln. Neįgaliųjų – kas yra apie 10 proc. pasaulio populiacijos – neturi 

galimybių, kurias turi visa likusi populiacijos dalis. 

Neįgalieji susiduria su įvairiomis fizinėmis ir socialinėmis kliūtimis, kurios jiems kliudo: 
 

 gauti išsilavinimą 

 gauti darbą, netgi turint aukštą kvalifikaciją 

 gauti priėjimą prie informacijos 

 gauti tinkamas medicinine paslaugas 

 keliauti 

 integruotis ir būti gerbiamais visuomenėje. 
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15. Klausimas: kas vyksta su dabartiniais įstatymais? Ar jie neveikia neįgaliesiems, negina jų 

žmogaus teisių? 

Kai kurios valstybės šiuo klausimu priėmė labai detalius įstatymus, tačiau didžioji dauguma to 

nepadarė. Dėl vykstančios diskriminacijos neįgalieji linkę gyventi visuomenės šešėlyje ir dažniausiai 

jų teisės niekam nerūpi. Siekiant užtikrinti, kad neįgaliųjų teisės būtų garantuotos visame 

pasaulyje, reikalingas teisiškai privalomas visuotinis standartas ir konkretūs kiekvienos šalies teisės 

aktai. 

16. Klausimas: kaip Neįgaliųjų teisių konvencija padės pagerinti neįgaliųjų gyvenimo kokybę? 
 

Ši konvencija yra svarbus žingsnis link negalios suvokimo pokyčių ir užtikrina visuomenės 

pripažinimą, kad yra būtina visiems be išimčių žmonėms suteikti galimybę gyventi kiek įmanoma 

pilnavertį gyvenimą. 

Ratifikavus konvenciją valstybė priima atitinkamus teisinius įsipareigojimus, pagal tai, kas buvo 

sprendžiama, ir po sutarties įsigaliojimo ji priims atitinkamus teisės aktus, kad užtikrintų 

konvencijos straipsnių laikymąsi. 

Kitos žmogaus teisių sutartys, pvz. Vaiko ir moters teisių konvencijos, buvo labai veiksmingos 

kovojant su jų teisių pažeidimu. 

17. Klausimas: ką apima Neįgaliųjų teisių konvencija? 
 

Konvencijos tikslas yra skatinti, apsaugoti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį 

naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis. Konvencija apima keletą sričių, tokių kaip aplinkos 

prieinamumas, judėjimo laisvė, sveikata, išsilavinimas, užimtumas/darbas, abilitacija ir 

reabilitacija, dalyvavimas politiniame gyvenime bei ne-diskriminacija. Konvencija pakeičia negalios 

sampratą, nuo rūpinimosi socialine gerove iki žmogaus teisių, kuri pripažįsta, kad socialinės kliūtys 

ir išankstiniai nusistatymai yra taip pat negalia. 

18. Klausimas: ar Neįgaliųjų teisių konvencija sukuria naujas teises? 
 

Ne. Ši konvencija nekuria jokių naujų teisių. Tačiau ji išreiškia egzistuojančias teises tokiu būdu, kad 

jos atitiktų neįgaliųjų poreikius ir situaciją. 

19. Klausimas: koks žmogus yra laikomas negalią turinčiu asmeniu? 
 

Ši konvencija negalią apibrėžia kaip išplėstinę sąvoką, kuri kyla iš santykio tarp asmens negalios ir 

kliūčių, tokių kaip fizinės kliūtys, dalyvavimą visuomenėje ribojantis aplinkinių elgesys. Negalios 

apima fizinę, psichikos, intelekto ir jutimines negalias, tokias kaip aklumas, kurtumas, ribotas 
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judėjimas ir raidos sutrikimai. Daugelis žmonių turi daugiau nei vieną negalios rūšį ir daugelis, jeigu 

ne visi, gali įgyti negalią savo gyvenimo eigoje dėl fizinių sužalojimų, ligų ar senėjimo. 

20. Klausimas: ką praranda visuomenė, kai yra neatsižvelgiama į neįgalius asmenis? 
 

Neatsižvelgdama į neįgalius asmenis visuomenė praranda svarbios kvalifikuotų žmonių grupės 

dalyvavimą ir vertingą indėlį. Neįgalieji gali prisidėti savo įvairiomis žiniomis, gebėjimais ir talentais. 

Neįgaliųjų tarpe yra didenis bedarbystės procentas lyginant su likusia populiacijos dalimi beveik 

kiekvienoje šalyje, nepaisant atliktų tyrimų rodančių kad neįgaliųjų darbo atlikimas yra lygiai toks 

pats, jeigu ne geresnis, negu likusios populiacijos dallies. Didesnis darbo lygis ir mažesnis nedarbo 

lygis kompensuoja visas problemas, susijusias su įsitikinimu, kad pernelyg brangu spręsti visus 

neįgaliųjų poreikius darbo vietoje. 

21. Klausimas: kokia neįgaliesiems yra didžiausia kliūtis dalyvauti ir integruotis visuomenėje? 

 
A. Nepritaikyti pastatai ir paslaugos 

 

B. Negalia 
 

C. Diskriminuojantis požiūris 
 

22. Klausimas: apskritai kas geriausiai įvertina, kad vieta/aplinka yra pritaikyta 
neįgaliesiems? 

 

A. Architektai 
 

B. Autoritetai 
 

C. Neįgalieji 
 

23. Pasirinkite tas aplinkos detales, kurios gali riboti asmens savarankiškumą, tapti kliūtimi ir 

padidinti negalią. 

 

A. Pastatai 
 

B. Urbanizacija (miestų augimas) 
 

C. Transportas 
 

D. Klimatas 
 

E. Žiniasklaida 
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24. Pritaikyta aplinka yra laikoma tokia aplinka, kurioje bet kuris asmuo, nepaisant jo fizinės, 
protinės, klausos ar regos būklės, gali atlikti kasdienio gyvenimo veiklas be apribojimų, su 
tokiomis pačiomis galimybėmis kaip ir visi kiti asmenys. 

 

A. Tiesa 
 

B. Netiesa 
 

25. Klausimas: apskritai ar teisinga yra teigti, kad neįgalieji sulaukia reikiamo dėmesio, kad 

vykdytų savo kasdienio gyvenimo veiklas? 

A. Taip 
 

B. Ne 
 

26. Neįgalūs vaikai turi tas pačias galimybes lankyti mokyklą kaip ir negalios neturintys vaikai. 
 

A. Tiesa 
 

B. Netiesa 
 

27. Daugumoje šalių reabilitacijos paslaugos ir techninės pagalbos priemonių pasiekiamumas 

atitinka neįgaliųjų poreikius 

A. Tiesa 
 

B. Netiesa 
 

28. Neįgalieji turi panašią tikimybę būti bedarbiu kaip ir asmenys be negalios. 
 

A. Tiesa 
 

B. Netiesa 
 

29. Dauguma suaugusių intelekto negalią turinčių asmenų geba gyventi savo bendruomenėse ir patirti 

kokybišką gyvenimą. 
 

A. Tiesa 
 

B. Netiesa 
 

30. Visos negalios yra dėl ligos arba paveldėtos. 
 

A. Tiesa 
 

B. Netiesa 
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31. Kuris iš šių teiginių apie negalią yra neteisingas? 

A. Negalią turi dauguma žmonių 
B. Yra aktorių, profesionalių sportininkų, išradėjų, kurie turi negalią. 
C. Vien pažiūrėjęs į žmogų gali pasakyti, ar jis turi negalią 
D. Tam tikri su negalia susiję žodžiai yra labiau neigiami nei kiti 

 

32. Klausimas: kuris iš pateiktų pavyzdžių yra nematoma negalia? 
 

A. Autizmas 
B. Epilepsija 
C. Bipolinis afektinis sutrikimas 
D. Visi variantai 

 
 

33. Kurie iš šių veiksmų numato teisių pažeidimą? 

 
A. Skatinimas, kad paslaugų vartotojas dalyvautų priimant sprendimus dėl vaistų paskyrimo 

B. Vaisto pritaikymas atsižvelgiant į diagnozę 

C. Vaistų paskyrimas vadovaujantis komerciniais interesais 
 
 

 
34. Kurioje iš šių situacijų įžvelgiama, kad buvo pažeistos teisės? 

 
A. Iškelkite sąlygą, kad asmuo gali lankyti mėgstamą veiklą tik tuo atveju, jei jis dalyvauja kitoje veikloje, kuri 

jam nepatinka. 

B. Skatinti paslaugų vartotojus dalyvauti įvairiose veiklose, kad jie išliktų aktyvūs ir skatinami 

C. Skatinti paslaugų vartotojus dalyvauti paramos programose, siekiant pagerinti jų savarankiškumą 
 
 

 
35. Kuri iš šių ribojančių priemonių reiškia teisių pažeidimą? 

 
A. Izoliacija, kaip kontrolinė priemonė 

B. Paslaugų vartotojo kambario rakinimas raktu ligoninės skyriuje 

C. Kontraceptinių priemonių paskyrimas be sutikimo 

D. Visi variantai 
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36. Ar psichinės sveikatos specialistų daromas spaudimas dalyvauti klinikiniuose tyrimuose reiškia, kad 
paslaugų vartotojų teisės yra pažeidžiamos? 

 
A. Taip 

 
B. Ne 
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KORTELĖS “SITUACIJOS”. ATVEJŲ SCENARIJAI 
 

ATVEJIS 1: NETIKĖTI POKYČIAI KLAROS GYVENIME 
 

Klara, 61 m. buvusi mokytoja, jau keletą metų patirianti psichikos sveikatos problemų. Ji sugebėjo 

gyventi gana įprastą gyvenimą, kol neseniai patirtos asmeninės problemos išprovokavo keletą 

gilių krizių, ir jos būklė staiga pablogėjo. Paskutinės krizės metu ji buvo paguldyta į psichikos 

sveikatos skyrių ligoninėje, kur ji keletą dienų buvo sutrikusios ir dezorientuotos būklės, kurią 

sukėlė gaunamas gydymas stipriais vaistais. Po kurio laiko gydytojai nusprendžia Klarą perkelti į 

gyvenamuosius/ globos namus, nes jiems ji neatrodo šiuo metu pajėgi gyventi viena. Tačiau 

regiono apgyvendinimo įstaigose yra didžiulė gyventojų perpildymo problema. Klarai yra paskirta 

vieta gyvenamajame/ globos name (centre), esančiame už 50 km. Pervežimas buvo surengtas 

sekančiai dienai. Tą dieną buvo sudėtinga pamaina, kai keletas pacientų patyrė krizę ir trūko 

personalo, ir niekas nepranešė Klarai apie perkėlimą. Tik ryte, kai gydytojas nuėjo į Klaros kambarį 

ir paprašė išsikraustyti, tik tada ji išgirdo apie perkėlimą. Ji paklausė, kodėl ji bus perkelta, ir sakė, 

kad ji mieliau pasiliktų ten, kur yra. Gydytoja pasakė, kad ja bus gerai pasirūpinta naujoje vietoje, 

ir, kol ji negalėjo atsakyti į daugiau klausimų, slaugytoja iškvietė jį skubiai apsilankyti krizinės 

situacijoje palatoje. 

Klara buvo nuvežta į centrą labai susirūpinusi ir sutrikusi. Kai ten Jekaterina, įstaigos specialistė 

nuvedė Klarą į savo kambarį, ji paklausė: 

Klara: kur aš esu?! Aš nežinau, kur jie mane atvežė. Jie man nieko nepaaiškino. 
 

Katerina: nesirūpinkit, brangioji, čia yra gyvenamieji/ globos namai, kurį laiką čia pas mus 

pabūsite, iki kol jums pagerės. 

Klara: kurį laiką? Kaip ilgai? Aš nieko su savimi neturiu pasiėmusi! Mano rūbai, daiktai...kur yra 

mano visi daiktai? 

Katerina: na jie nieko neatvežė, aš nežinau. Bet nesirūpinkite, mes duosime viską, ko prireiks. 
 

Klara: aš noriu atgauti savo daiktus! Liepkite jiems mane nuvežti namo! 
 

Katerina: jie ką tik išvyko, bet nesirūpinkite. Tai ne problema. Gausite viską, ko jums reikės. Dabar 

nusiraminkite ir pailsėkite. 
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Pasilikusi viena kambaryje, Klara pasijuto pasimetusi ir išsigandusi, ją vėl ištiko krizė ir 

specialistai turėjo įsikišti, kad ji nurimtų. 

 
Klausimai ir rekomenduojami atsakymai 

 
1. Ar buvo gerbiama Klaros teisė gyventi savarankiškai ir būti įtrauktai į bendruomenę? 

Neįgaliųjų teisių konvencijos 19 straipsnis nurodo lygias visų neįgalių asmenų kaip ir kitų asmenų 

teises savarankiškai gyventi ir būti įtraukiamiems į bendruomenę. Tai reiškia, kad neįgalieji turi 

galimybę pasirinkti savo gyvenamąją vietą, kur ir su kuo gyventi, ir neprivalo gyventi kitų 

numatytomis gyvenimo sąlygomis. 

 
Klaros atveju į visas minėtas sąlygas nebuvo atsižvelgta. Ligoninės personalas ir socialinės 

tarnybos neleidžia Klarai apsispręsti dėl gyvenamosios vietos. Ji yra įpareigota gyventi 

gyvenamuose/globos namuose Solime, 50 km atstumu nuo savo gimtojo miesto. Todėl jos teisė 

gyventi savarankiškai ir būti įtrauktai į bendruomenę nebuvo gerbiama. 

 
Be to, nebuvo gerbiama Klaros teisė į sveikatą, nes nebuvo imtasi jokių priemonių, kad Klarai 

sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos kuo arčiau jos pačios bendruomenės, įskaitant ir 

kaimo vietovėse (NTK 25 str. c punktas). 

 
2. Ar buvo gerbiama Klaros teisė gauti informaciją? Ar Klara galėjo duoti laisvą ir pagrįstą 

sutikimą? 

Specialistai neinformavo Klaros, kodėl jie nusprendė ją perkelti gyvenamuosius/ globos namus, 

jie tik pasakė, kad „ja reikia rūpintis“. Jie pasakė jai, kad tai yra geriausias pasirinkimas, tačiau 

nepaaiškino kodėl, pasakydami, kokias paslaugas ji ten gaus. Jie neinformavo jos, kad nauja vieta 

yra toli nuo gimtojo miesto. Remiantis visa tai, kas išdėstyta, Klarai nebuvo užtikrinta prieiga prie 

aiškios ir pakankamos informacijos. Dėl šios situacijos Klara negali duoti laisvo ir informuoto 

sutikimo dėl siūlomų paslaugų (NTK 25 straipsnio d punktas). 

 
3. Ar buvo gerbiama Klaros teisė į orumą ir savarankiškumą? 

Klarai nebuvo suteikta galimybė dalyvauti priimant sprendimus dėl jos gydymo ir sveikimo, todėl 

nebuvo gerbiama jos teisė į autonomiją. 

 
Kita vertus, Klara buvo perkelta į gyvenamuosius/globos namus neturėdama daugiau 

informacijos apie tą vietą ir galimybės naudotis savo asmeniniais daiktais, o tai prieštarauja jos 

žmogiškajam orumui. 
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ATVEJIS 2: SLEPIAMA TOMO DIAGNOZĖ 
 

Tomas, 20 metų architektūros studentas, pirmą kartą atsiduria psichinės sveikatos skyriuje dėl 

ūmaus afektinio epizodo. Po stiprių raminamųjų vaistų pavartojimo jis nesijaučia gerai, yra 

nepajėgus kalbėti ar objektyviai vertinti situaciją, todėl sprendimus dėl jo medikamentinio 

gydymo priima motina. Iš tikrųjų gydytojas kalbasi su ja ir siūlo medikamentą, kuris, jo nuomone, 

greitai pagerins Tomo būklę. Tomo mama sutinka su gydytojo pasiūlytu gydymu, ir jie 

nusprendžia jį palikti ligoninėje keletui dienų stebėti. Tomui duoda vaistų tą pačią popietę. Kitą 

rytą jis atsikelia su svaigstančia galva kaip nesavas, bet susivokiantis apie savo buvimą ligoninėje 

ir apie tai, kas įvyko praėjusią dieną. Dėl jaučiamo diskomforto jis klausia slaugytojos apie vaistus, 

kuriuos jam duoda. Slaugytoja liepia Tomui nesijaudinti. Jis sako, kad Tomui buvo paskirtos 

tabletės, kurias paskyrė gydytojas, ir patikina pacientą, kad gydytojas yra geras specialistas ir žino, 

ką daro. Popietės metu Tomas kalbasi su savo mama apie savo būklę ir klausia jos, ar ji žino ką 

nors daugiau, tačiau ji taip pat nepateikia jam jokios konkrečios informacijos. Galiausiai, gydytojas 

priėjo prie Tomo ir bandė nuraminti pacientą sakydamas, kad nėra ko jaudintis. Iš tikrųjų Tomui 

jau buvo nustatyta diagnozė, tačiau motina paprašė gydytojo kol kas Tomui apie tai nesakyti, o 

pastarasis sutiko. 

Klausimai ir rekomenduojami atsakymai: 
 

1. Kas yra atsakingas, kad būtų užtikrinta Tomo teisė gauti informaciją? 
 

Paskirtas gydytojas užtikrina paciento teisę gauti informaciją apie jo sveikatos būklę ir gydymą. 

Kiti specialistai, kurie dalyvauja gydymo procese arba pacientui teikia tam tikrą medicinos 

procedūrą taip psat yra atsakingi už jo informavimą. Todėl Tomo atveju už informacijos pacientui 

teikimą yra atsakingi tiek gydytojas, tiek slaugytoja. 

 
2. Kas turėtų užtikrinti, kad būtų gerbiamos Tomo teisės šioje situacijoje (kai įsikiša šeimos 

narys)? 

 
Tomo atveju tiek gydytojas, tiek slaugytoja yra įpareigoti suteikti pacientui pakankamą 

informaciją; asmuo atsakingas už paciento teisių užtikrinimą yra Tomo gydytojas. Tomo motina 

negali būti laikoma teisiškai atsakinga už informacijos nuo sūnaus slėpimą, nes tai nėra jos 

profesinė pareiga. Tačiau tai yra profesinė sveikatos priežiūros specialistų pareiga. 

 
3. Ar sveikatos priežiūros specialistai supažindino šeimą apie Tomo teisę būti informuotam apie 

jo gydymą ir diagnozę? Koks specialistų elgesys būtų tinkamas? 
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Kai atvyko į ligoninę, Tomas nebuvo tinkamos būklės, kad galėtų išgirsti ir suprasti visą 

informaciją, kurią jam turėtų pateikti sveikatos priežiūros specialistai. Todėl suprantama, kad 

motina buvo informuota pirmiausiai (sveikatos priežiūros specialistai gali informuoti giminaičius 

apie paciento situaciją, jei pacientas teisiogiai ar netiesiogiai išreikšdamas tai leidžia). Nepaisant 

to, teisės į informaciją turėtojas yra pats pacientas. Taigi, kai tik atsistato Tomo pažintiniai 

gebėjimai, jis turėtų būti informuojamas apie jo sveikatos būklę ir jam siūlomą gydymą ( bent jau 

apie gydymo tikslus, pobūdį, riziką ir pasekmes). Gydytojas turėjo paaiškinti šią teisinę prievolę 

Tomo motinai, kuri, matyt, to nežinojo. Sveikatos priežiūros specialistai jokiu būdu neturėjo 

sutikti, kad informacija nuo Tomo būtų slepiama. 

 

 
ATVEJIS 3: ASOCIACIJA „ĮGALINTIEJI“ PILIEČIŲ APSKRITO STALO DISKUSIJOJE 

 

“Empowered”, an association of users of mental health services, has requested to participate in 

the Local Committee of Mental Health. Po kelių mėnesių Komiteto tylos, jie el. paštu gauna 

kvietimą dalyvauti sekančiame susitikime jau rytojaus dieną. Jie sukviečia skubų asociacijos 

susirinkimą tam, kad išrinktų atstovus ir aktualias temas diskusijai Vietiniame Komitete. Dėl tokio 

pavėluoto kvietimo į susitikimą atvyksta vos keli nariai. Iš susirinkusiųjų išrenkami 2 atstovai. 

Tema, kurią nori paskelbti Vietiniame Komitete yra neseniai įvykęs ergoterapeuto išėjimas iš 

darbo Vietiniame Dienos Centre, jis deja nebuvo pakeistas kitu specialistu. Dėl šios priežasties 

daugelis lankytojų liko be ergoterapijos paslaugų. Lankytojai nori sužinoti tokio sprendimo 

priežastį, jie tik buvo informuoti, kad dabar ilgą laiko tarpą darbuotojo nebus ir nėra planuojama 

jį pakeisti kuo nors kitu. „Įgaliotųjų“ atstovai siūlo išnagrinėti temą susitikimo pabaigoje. „Tai yra 

jūsų pirmasis dalyvavimas Vietiniame Komitete ir suprantama, kad jūs nesate susipažinę su jo 

raida. Ar jums nebūtų geriau kurį laiką tiesiog pabūti stebėtojais? Po to jeigu manysite, kad galite 

kažkuo prisidėti, maloniai prašom. Šiandieną nebus pakankamai laiko, kadangi jo daug skyrėme 

pristatymams. Dabar mes beveik neturime laiko aptarti visus darbotvarkės klausimus, jau 

nekalbant apie papildomų temų įtraukimą.“ Atsakydamas vienas iš asociacijos atstovų sako: 

„Kvietimą šiam susitikimui mes gavome tik vakar...mes manėme, kad ergoterapeuto nebuvimas 

Vietiniame Dienos Centre galėtų būti sprendžiamas šiame Komitete, argi ne taip?” Atstovas sako: 

“Taip, bet ne šiandien”. 

Klausimai ir rekomenduojami atsakymai: 

 
1. Asmenys, turintys negalią, turi teisę veiksmingai ir visapusiškai dalyvauti tvarkant viešuosius 

reikalus be diskriminacijos ir lygiomis teisėmis su kitais. Ar apskritojo stalo nariai gerbia piliečių 

teisę dalyvauti? 
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Atstovai pažeidė psichikos sveikatos problemų turinčių asmenų, atstovaujamų asociacijos, teisę 

dalyvauti viešajame gyvenime, konkretizuoti, kad jų balsas būtų išklausytas, o jų pasiūlymai ir 

sprendimai būtų svarstomi Vietos komitete. Tokios dalyvavimo neigimo priežastys neturi jokio 

pagrindo (laiko stoka). Bet kuriam dalyviui dalyvaujančiams komiteto posėdžiuose, kai bus 

svarstomos visos į darbotvarkę įtrauktos temos, paliekama erdvė prašymams ir klausimams, kur 

gali būti svarstomos į darbotvarkę neįtrauktos temos. 

Grupės psichosocialiai skirtingų asmenų teisė dalyvauti yra nuneigiama dėl dalyvavimo 

komisijos/valdančiosios grupės paternalistinio požiūrio. Gebėjimai ir žinios yra siejami su 

specialistais, kurie koordinuoja susitikimą. Nekreipiant dėmesio į Asociacijos patiriamus 

sunkumus (trumpas jų organizacijos egzistavimo laikas, skubotumas išrenkant problemą), 

specialistai nesiima veiksmų tam, kad įveikti kliūtis, atlikti reikiamus pakeitimus bei taip apsaugoti 

ir garantuoti teisę dalyvauti. 

2. Asmenys, turintys negalią, turi teisę į abilitaciją ir reabilitaciją. Ar atsižvelgiant į dabartinę 

ergoterapeuto situaciją vietiniame dienos centre, ši teisė garantuojama psichinės sveikatos 

problemų turinčių žmonių vietos bendruomenei? 

Pagal NTK 26 straipsnį yra teisė į gebėjimų ir funkcijų lavinimą ir reabilitaciją, kur teigiama 

„Valstybės, šios Konvencijos Šalys, imasi veiksmingų ir atitinkamų priemonių, įskaitant kitų 

neįgaliųjų teikiamą paramą, kad neįgalieji galėtų įgyti ir išlaikyti didžiausią įmanomą 

savarankiškumą, visus fizinius, protinius, socialinius ir profesinius gebėjimus, taip pat būtų visiškai 

įtraukti į visas gyvenimo sritis ir jose dalyvautų.“ 

 
Šiame aprašytame atvejyje piliečių apskrito stalo diskusijos specialistai-koordinatoriai pažeidžia 

teises grupės asmenų, turinčių psichikos sveikatos problemų, gauti reikiamą paramą jų veiklai ir 

socialiniam savarankiškumui. Atsisakydami spręsti ergoterapeuto trūkumo problemą, išsakytą 

Asociacijos atstovų, jie užkerta kelią bet kokiai dalyvavimo galimybei, įskaitant pareiškimo 

pristatymą, realų poreikį pagerinti jų gyvenimo kokybę ir likti nepriklausomais. 

 
 

ATVEJIS 4: ANDRĖJUS IR JO ĮKYRUS KAMBARIOKAS 

 
Andrėjus, 45 m. vyras, Atėnų mieste gyveno su savo mama. Jis dirbo video parduotuvėje, o 

vakarais mėgdavo leisti laiką su savo draugais. Andrėjus pasijuto blogos nuotaikos, pavargęs, 

patyrė garsines haliucinacijas. Jis gydėsi medikamentais, lankė psichoterapiją, jautėsi gana gerai 

iki to laiko, kai mirė jo mama. Nuo tada Andrėjus tapo uždaras, nenorintis bendrauti su kitais, 

nusiminęs bei labai susijaudinęs. Jis išgyveno vienišumo ir liūdesio jausmus. Jį apžiūrėjęs 
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gydytojas psichiatras paaiškino, kad saugumo sumetimais jis turėtų būti perkeltas į 

apgyvendinimo paslaugas teikiančią įstaigą. Artimiausia 5staiga, kur buvo laisvų vietų, buvo 

mieste, esančiame už valandos kelio nuo jo gimtojo kaimo. 

 
Po kelių dienų po to, kai Andrėjus atvyko į įstaigą, jo simptomai pablogėjo. Jo kambario draugas 

Paulius visada turi radiją, garsiai dainuoja ir knarkia naktį. Andrėjus nusprendė pasikalbėti su juo 

ir ieškoti sprendimo. Tačiau Paulius pasakoja Andrėjui, kad jis gyvena įstaigoje metų metus ir 

neklausys naujokų. Galiausiai Andrėjus nusprendžia pateikti savo skundus Brianui, jo globėjui 

įstaigoje. Tačiau vienintelis atsakymas, kurį jis galėjo gauti iš Briano, buvo tas, kad nebuvo jokių 

laisvų kambarių, ir jis pasiūlė Andrėjui pabandyti susitarti su kambario draugu ir derėtis su juo dėl 

„gyvenimo kartu“. Andrėjus jaučiasi nusiminęs ir nusivylęs. Jis norėtų pasikalbėti su giminaičiu ar 

draugu, bet paliko liko kaime ir negali pasimatyti. 

 
Klausimai ir rekomenduojami atsakymai 

 

1. Ar buvo gerbiama Andrėjaus teisė gyventi nepriklausomai? 

 
Reminatis NTK straipsniu Nr. 19 – Gyvenimas savarankiškai ir įtrauktis į bendruomenę, asmenys 

turi turėti galimybę lygiai su kitais asmenimis pasirinkti savo gyvenamąją vietą ir tą vietą, kur jie 

nori gyventi ir su kuo, ir kad jie neprivalėtų gyventi konkrečioje gyvenamojoje aplinkoje. Ši sąlyga 

nebuvo užtikrinta Andrėjaus atveju, nes jam nebuvo leista dalyvauti pasirenkant gyvenamąją 

vietą. Be to, jam nebuvo leista nuspręsti, su kuo gyventi. Jo globėjas nekreipė dėmesio į Andrėjaus 

prašymą padėti susidoroti su jį trikdančiu kambario draugu. 

 
2. Ar manote, kad specialistai padarė viską, kas įmanoma, kad išspręstų Andrėjau situaciją? Jeigu 

ne, ką dar buvo galima padaryti? 

 
Globėjas nepasiūlė jokių sprendimų, kurie padėtų Andrėjui susidoroti su sunkiu sugyvenimu. 

Gyvenamosios patalpos valdymas gali įgyvendinti skirtingas priemones, kad būtų išvengta 

panašių situacijų ir sukurta erdvė, kurioje būtų galima išspręsti susigyvenimo problemas: 

 Reguliariai organizuoti susitikimus/ sesijas su terapeutu/ edukatoriumi ir to pačio 

kambario gyventojais; 

 Kartą į mėnesį organizuoti terapeutų ir visų gyventojų susitikimą/ sesiją ir atvirai 

aptarti taisykles, įsipareigojimus, teises, problemas bei rasti sprendimus; 

 Parengti protokolą/ klausimyną, skirtą gyventojų/ kambariokų suderinamumui 

įvertinti. 
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3. Ar Andrėjaus atveju buvo gerbiama teisė gauti sveikatos paslaugas kiek galima arčiau asmens 

bendruomenės ir gyvenamos vietos? 

 

Andreas has been transferred to a residential house one hour away from his village without 

having the opportunity to discuss it with the administration and make his own choice or, at least 

express his opinion and his concerns about his living arrangement. Therefore, the right to be 

provided health services as close as possible to his own community hasn‘t been respected in case 

of Andreas. 

 

ATVEJIS 5: GERIAUSIAS GYDYMAS MARIJAI 

 
Marijos vaikystė buvo sunki , nes jos tėvas smurtavo. Universitete ji sutiko Kristijoną. Kartu su juo 

ji nebesijautė vieniša. Po to, kai jie susituokė, viskas pasikeitė ir jis pradėjo naudotis Marija. Po 

daugelio metų prievartos ji pagaliau nusprendė palikti jį ir nuo to laiko yra viena. Galų gale ji 

pradėjo girdėti balsus galvoje, kurie jai teikė šiek tiek paguodos, kai jautėsi vieniša. Nepaisant to, 

laikui bėgant ji darėsi vis labiau prislėgta. Galiausiai ji nusprendė su kažkuo pasikalbėti apie savo 

sunkią vaikystę ir santuoką. Ji apsilankė pas psichiatrą, kuris išrašė jai vaistų. Marija iš tikrųjų 

nežinojo, kam skirti šie vaistai, nes gydytojas nepateikė jai jokios informacijos apie gydymą. 

Tačiau po kurio laiko Marija suprato, kad balsai jos galvoje palengva nyksta. Marija tiek 

psichiatrui, tiek socialiniam darbuotojui išsakė, kad norėtų su kuo nors pasikalbėti apie savo 

išgyvenimus. Jai buvo pasakyta, kad jos simptomų atveju Nacionalinė sveikatos tarnyba neskiria 

trauma terapijos. 

Dabar, praėjus keleriems metams, Marijai išryškėjo ir kiti simptomai. Ji vis dar jaučiasi apleista ir 

vieniša, nors gydytojai sako, kad ji visiškai atsistatė. Ji mano, kad gydomi tik simptomai, o ne 

priežastys. Vaistai slopina tik balsus, bet iš tikrųjų jai nepadeda susidoroti su blogais prisiminimais 

ir ir jų sukeltais jausmais. Gydytojai niekada nesiūlė Marijai alternatyvos medikamentiniam 

gydymui ir skyrė tik papildomų vaistų. Ji nesupranta, kodėl jie naudoja tabletes, o ne žodžius. 

Klausimai ir rekomenduojami atsakymai 
 

1. Ar specialistai atsižvelgė į Marijos norus ir lūkesčius? Ar jai buvo suteikta teisė į laisvę ir 

nuomonės reiškimą? 

 
Gydytojai paprasčiausiai skyrė tam tikrus vaistus papildomai neinformuodami Marijos apie 

juos. Jie jai nieko nesako apie tabletes, galimą šalutinį poveikį ar kitas alternatyvas. Niekas 

neklausia Marijos, kokio ji tikisi gydymo rezultato. Specialistai jai sako, kad vis tiek reikia 

vartoti vaistus ir kad tai yra geriausias jai gydymas. Marija neturi galimybių spręsti dėl savo 
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gydymo. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, jos teisė į saviraiškos laisvę ir laisvę reikšti 

nuomonę nebuvo užtikrinta (NTK 21 str.). 

 
2. Ar sveikatos ir socialinės paslaugos Marijai buvo suteiktos, atsižvelgiant į jos poreikius? 

 
Marijai nebuvo suteiktos sveikatos ir socialinės paslaugos, atitinkančios jos poreikius. 

Gydytojai ir terapeutai nepasiūlė jai jokio alternatyvaus gydymo pasirinkimo. Jie buvo 

susikoncentravę tik į vaistus ir neatsižvelgė į Marijos poreikius ir norus. 

 
3. Ar Marijos gydymas buvo pakankamas, kad neleistų stiprėti simptomams ir vystytis susirgimui? 

Ar buvo užtikrinta jos teisė į aukščiausią pasiekiamą sveikatos lygį? 

Marija nebuvo tinkamai gydoma siekiant išvengti tolesnio neįgalumas ( NTK 25 str.(b)). 

Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, ir į tai, kad Marija nebuvo informuota apie alternatyvius 

gydymo būdus ir nebuvo atsižvelgiama į jos norus, galima daryti išvadą, kad nebuvo gerbiama 

Marijos teisė gauti aukščiausio įmanomo lygio sveikatos apsaugą. 

 
4. Ar gydytojas gali versti Mariją vartoti medikamentus? Kokia yra tiesinė situacija jūsų šalyje? 

 
Teisės aktai šiuo klausimu skiriasi priklausomai nuo šalies. 

Pavyzdžiui, pagrindiniai Ispanijos teisės aktuose nustatyti principai nurodo, kad bet kokiems 

veiksmams / intervencijai sveikatos srityje reikalingas išankstinis paciento sutikimas, informavus 

jį suteikiant jam pakankamą ir tinkamą informaciją (Įstatymo Nr. 41/2002 2 straipsnio 3 dalis, 

Ispanija). 

Be to, bet kuris pacientas (vartotojas) turi teisę atsisakyti gydymo, išskyrus įstatymų nustatytus 

atvejus. Atsisakymas gauti medicininį ar chirurginis gydymą turi būti raštiškas (Įstatymo Nr. 

41/2002 2.4 straipsnis, Ispanija). Išimtiniais atvejais be paciento sutikimo gali būti atlikta būtina 

klinikinė intervencija paciento sveikatos labui šiais atvejais (Įstatymo Nr. 41/2002 9 straipsnio 2 

dalis, Ispanija): 

a) Kai yra pavojus visuomenės sveikatai 

b) Kai yra tiesioginis ir rimtas pavojus paciento sveikatai ir neįmanoma gauti jo sutikimo 
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ATVEJIS 6: ŠALUTINIS MARINOS GYDYMO POVEIKIS 

 
Marija visada buvo labai aktyvi asmenybė, tačiau jau kurį laiką ji susidūrė su nuotaikos 

problemomis ir dalyvavo psichologinėje terapijoje. Ji bando susitvarkyti su savo emociniu 

jautrumu. Nepaisant to, ji išgyvena laikotarpius, kai būna atsiribojusi nuo savo veiklos ir draugų. 

Pastarąsias savaites ji lankė specializuotus mokymus po darbo. Tuo pačiu metu jis su savo 

partneriu nusprendė apsigyventi kartu. Visa tai jai kėlė daug įtampos ir ji jautėsi apimta streso ir 

nerimaujanti. Ji nebegalėjo miegoti naktimis ir pradėjo konfliktuoti su kolegomis darbe. 
 

Galiausiai ji nusprendė kreiptis į psichiatrą, kuris pasiūlė jai medikamentinį gydymą (derinį 

antidepresantų ir raminančiųjų). Marijai nepatiko ši idėja ir ji būtų norėjusi kitokios priemonės. Ji 

paklausė apie vaisto poveikį. Norėjo įsitikinti, kad tai nesukels jai problemų darbe. Psichiatras 

patikino, kad tai buvo geriausias sprendimas ir kad viskas bus gerai, kai tuo metu slaugytoja 

įsiveržė į kabinetą. Prieš gydytojui dar ką nors pasakant, ji kažką gydytojui pašnabždėjo ir išėjo. 

Atsirado skubių reikalų, ir gydytojas turėjo nedelsdamas nutraukti sesiją. Jis paliko Mariją išrašęs 

jai vaistus ir liepė paprašyti savo šeimos gydytojo kas mėnesį atnaujinti jai receptą per 

artimiausius mėnesius. Ji pasijuto pasimetusi ir palikta be atsakymų į daugybę klausimų. 
 

Marija pradėjo vartoti vaistus ir po kelių savaičių pradėjo jausti labai intensyvius neigiamus 

jausmus. Ji išėjo iš darbo. Jos partneris Viktoras paskambino gydytojui, kad gautų pagalbą, ir jis 

paskyrė Marijai kitus vaistus. Ji priaugo svorio ir jai tapo sunku susikaupti. Ji pradėjo bijoti, kad 

partneris jos paliks. Po kelių mėnesių negerėjant būklei ji nusprendė pasikalbėti su gydytoju. Ji 

skundėsi padidėjusiu svoriu ir išsakė savo jausmus bei nuotaikos problemas. Gydytojas bandė ją 

nuraminti sakydamas, kad kai kurie „simptomai“ gali būti šalutinis vaistų poveikis. Marija pasijuto 

sumišusi ir paklausė gydytojo, kodėl jie prieš keletą mėnesių neaptarė visų šių klausimų. 
 

Klausimai ir rekomenduojami atsakymai 
 

1. Ar Marina gavo pakankamai informacijos apie vaistus ir jų šalutinį poveikį? Ar jos atveju buvo 

užtikrinta teisė į informaciją? 

Marina negavo pakankamai informacijos apie vaistus, jų paskirtį, jų šalutinį poveikį ir 

alternatyvius terapinius metodus, į kuriuos galėtų atsižvelgti pati pasirinkdama ir laisvai 

sutikdama dėl vaistų ir terapinių metodų. Be to, gydytoja neatsižvelgė į jos rūpesčius ir nerimą. 

 
2. Ar buvo pažeistos Marinos teisės į privatumą? Jeigu taip, tai kas ir kaip jas pažeidė? 

Pagarba privatumui buvo pažeista dviem aplinkybėmis: 
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a) Kai gydytoja telefonu kalbėjosi su Marinos vaikinu ir nusprendė pakeisti vaistus be 

išankstinio pokalbio su Marina; 

b) Kai slaugytoja įsiveržė į gydytojos kabinetą ir nutraukė seansą. 
 
 

ATVEJIS 7: DEIVIDAS IR NETIKĖTAS JO GYDYMO PAKEITIMAS 

 
Du jauni tyrėjai Linas ir Silvija, dirbantys farmacijos kompanijoje „Neomedic“, yra komandos, 

kuriančios naują farmakologinį gydymą, dalis. Norėdami patikrinti gydymo veiksmingumą, jie turi 

atlikti klinikinį tyrimą su pacientų grupe universitetinėje ligoninėje. Jie susitaria su psichiatrijos 

skyriaus vadove gyd. Kolina atlikti tyrimą su 10 skyriaus pacientų. Jie sutinka, kad gydytoja Kolina 

įtikins savo pacientus dalyvauti tyrime ir per ateinančius tris mėnesius galės stebėti naujo 

farmakologinio gydymo poveikį. 

Tyrėjai eina aplankyti tyrimui atrinktų pacientų, pas kiekvieną individualiai jų kambariuose, kad 

jie pasirašytų sutikimo formą. Jie pradeda nuo Deivido, 21 metų studento, kuriam teko nutraukti 

studijas universitete, ir atvykti gydytis bei išmokti valdyti savo krizę. 

 
Linas: Sveiki ... Deividai, tiesa? Kaip laikaisi? Šioje ligoninėje dirbame porą mėnesių. Gydytoja 

Kolina mums pasakė, kad jūs ketinate pradėti vartoti naujus vaistus... Tikimės, kad jūs mums šiek 

tiek papasakosite apie tai... 

Silvija: Mes norėtume, kad jūs pasirašytumėte šią sutikimo dalyvauti mūsų vykdomame tyrime 

formą, ar jūs tai padarytumėte dėl mūsų? Tai tik biurokratija, nėra jokios rizikos. 

Deividas: ... Nežinau, pirmiausia norėčiau pasikalbėti su gydytoja Kolina. Kai ji man paskyrė šias 

tabletes, neminėjo, kad jūs ateisite manęs klausinėti. 

Silvija: nesijaudink dėl to. Mes kalbėjomės su gydytoja prieš jai išrašant jums šiuos naujus vaistus. 

Jis sutiko, kad jums būtų geriausia jeigu Linas ir aš per ateinančius keletą mėnesių jus stebėsime. 

Niekas šio naujojo vaisto nežino geriau už mus. 

Linas: Jei norite, galite perskaityti visus šiuos lapus, bet jie visi yra apie tą patį. Galite pasitikėti 

mumis, turiu omenyje, kad mes esame profesionalai, tai mūsų darbas ... 

Deividas: Ar šis vaistas turi pavojingą šalutinį poveikį? Gyd. Kolina man nieko apie tai nepasakojo. 

Silvija: Kiek mes žinome, ne ... Nesijaudinkite. 

Deividas: Na gerai. 

Linas: Dabar jūs galite išgerti tabletę. Mes ateisime patikrinti jūsų po poros valandų. Iki 

pasimatymo! 
 

Tyrėjai išeina. Po kelių valandų jie grįžta patikrinti Deivido. 



27 
Projekto number: 2017-1-ES01-KA202-038576 

 

 

 

Linas: Sveikas Dovydai? Ar viskas gerai? 
 

Deividas: Taip, gerai. 
 

Linas: Galbūt jaučiatės kiek mieguistas? Ar pastebite kažkokį niežėjimą? O gal svaigsta galva? 
 

Deividas: Kodėl jūs manęs klausiate visų šių dalykų! Jūs man nesakėte, kad paklausite manęs visų 

šių dalykų! Kas čia per vaistai? Aš noriu pakalbėti su gydytoja Kolina, dabar! 
 

Po visų šių klausimų Deividas pradeda jaustis mieguistas ir apsvaigęs. Jis pradeda prakaituoti ir 

stipriai nerimauti. Jis atsisako atsakyti į kitus klausimus ir pradeda šaukti ant tyrėjų. Galiausiai jie 

yra priversti kviesti gydytoją Koliną, kad ši įsikištų. 

Klauimai ir siūlomi atsakymai 
 

1. Ar Deividas galėjo pasinaudoti savo teise duoti laisvą ir informuotą sutikimą dėl siūlomo 

gydymo? 

Deivido atveju sutikimas dalyvauti tyrime nebuvo laisvas, iš jo sutikimas buvo išgautas tyrėjų 

spaudimu. Jie patarė Deividui pasirašyti sutikimą net jo nepaskaičius. Tyrėjų požiūris reiškia NTK 

15 str. 1 dalies pažeidimą, kuriame nustatyta, kad „niekam negali būti daromi medicininiai ar 

moksliniai eksperimentai be jo ar jos laisvo sutikimo“. 

Deividas nei iš gydytojo, nei iš tyrėjų negavo objektyvios ir svarbios informacijos apie tyrimą, į 

kurį jis buvo įtrauktas. Taip pat jis nebuvo informuotas apie tyrimo tikslus, jo naudą, galimą riziką, 

alternatyvas, teises ir pareigas. Taigi apie jo sutikimas nebuvo informuotas sutikimas (NTK 25 str. 

d punktas; 21 str.). 

 
2. Ar sutiktumėte, kad nebuvo gerbiama Deivido asmeninė autonomija, įskaitant laisvę pačiam 

pasirinkti? Kaip? 

Davidui buvo daromas spaudimas priimti sprendimą, palankų tyrėjams ir gydytojams (o ne jam 

pačiam), todėl nebuvo gerbiama jo laisvė pačiam pasirinkti. Tuo pačiu metu tai, kad jis negalėjo 

savarankiškai priimti sprendimo, rodo, kad buvo negerbiamas jo asmeninė autonomija (NTK 3 str. 

a punktas). 

3. Jeigu gydytoja ir tyrėjai būtų pateikę visą reikiamą informaciją apie tabletes, ar, jūsų 

manymu, Deividas vis tiek būtų taip pat reagavęs? 

22.2; Art 31 (a,b) CRPD). 

Gydytojas sudarė pacientų, kurie gali dalyvauti tyrime, sąrašą be jų sutikimo, tarp jų ir Davidas. 

Jo asmenine informacija buvo dalijamasi su tyrėjais be jo leidimo, o tai pažeidė Deivido teises į 

konfidencialumą ir privatumą (NTK 22.2 str.; 31 str. a, b punktai). 
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ATVEJIS 8: ROBERTO MEDICININĖ APŽIŪRA 
 

Robertas Martinėnas, 42m. vyras, kuriam nustatytas asmenybės sutrikimas. Jo globėja Mona 

supažindino Robertą su nauja paslauga. Robertui patinka pasiūlyti užsiėmimai, bet tam, kad 

paslaugą užsisakytų, jam reikia medicininės pažymos iš gydytojo, tuo tikslu jis užsiregistravo 

vizitui pas savo gydytoją. Vizito dieną Robertas įeina į kabinetą, o gydytojas jo paklausia: „Na p. 

Martinėnai, kokia šiandien jūsų problema? Situacija Robertui pasirodė labai nemaloni. Gydytojo 

požiūris kaskart jį priversdavo jaustis nepilnaverčiu. Robertas gydytojui parodė užsiėminų 

lankstinuką ir pasakė: „Norėčiau šiuose užsiėmimuose dalyvauti. Bet jie prašo medicininės 

pažymos dėl registracijos.“ Gydytojas skeptiškai pažvelgė į Robertą ir pasakė: „Supratau...tačiau 

argi tu, Robertai, tiki, kad tokio pobūdžio užsiėmimai gali tau padėti? Aš tau esu jau sakęs, kad 

tai, kas tau iš tikrųjų padeda, yra medikamentų vartojimas. Argi ne taip?“ Robertas jautėsi 

sutrikęs. Pradėjo galvoti, kad gal iš tikrųjų jo idėja yra kvaila. Tuo momentu jis negalėjo nieko 

ištarti. Jis tiesiog žvelgė į gydytoją. Pagaliau gydytojas pasakė: „Prašau nepamiršti vartoti savo 

vaistus. Pasimatysime po poros mėnesių. Tuomet jis parodė į duris ir Robertą išsiuntė lauk. 

Išėjus iš gydytojo kabineto Robertui ėmė svaigti galva. Bejėgiškumo jausmas jame sužadino 

baimę, sumišusią su pykčiu. Apimtas panikos jis paėmė savo telefoną ir surinko Monos numerį. 

Mona išklausiusi Robertą, bandė jį nuraminti: „Nurimkite. Mes tai išpręsime. Rytoj mes 

susitarsime dėl naujo vizito ir tuomet mes kartu nueisime pas gydytoją.“ 

Naujojo vizito dieną Mona palydėjo Robertą pas gydytoją į kabinetą. Mona gydytojui išdėstė, kad 

ji Robertui padeda ir kad Robertas turi visas teises prašytis priimamu į bendruomeninių paslaugų 

centrą. 

Gydytojas atšovė: „Čia gydytojas esu aš ir aš sprendžiu, koks gydymas yra tinkamas p. Martinėnui. 

Be to, jeigu jūs nesate giminaitė ar įstatymo numatyta tutorė, jums neleidžiama dalyvauti 

konsultacijoje. Turite tuoj pat išeiti. Aš jau išrašiau p. Martinėnui būtinus medikamentus. Jei to 

jam yra per mažai ir jis nori efektyvesnio gydymo, aš jį tuoj pat galiu nusiųsti į psichiatrinę įstaigą.“ 

Nieko nepešę Mona su Robertu išėjo iš gydytojo kabineto 

Klausimai ir siūlomi atsakymai 
 

1. Roberto teisė savarankiškai gyventi ir būti įtrauktu į visuomenę nebuvo gerbiama. Paaiškinkite 

kodėl. 

 
Robertui neleidžiama pačiam nuspręsti, ar jį kas lydėti medicininės konsultacijos metu, ar ne. Jam 

nesuteiktos galimybės naudotis bendruomenės tarnyba, kuri, jo ir globėjo manymu, būtų 

naudinga jo pasveikimui ir įtraukimui į bendruomenę (CRPD 19 straipsnis). 

2. Ar jūsų nuomone buvo pažeista Roberto teisė į saviraiškos laisvę ir laisvę reikšti savo nuomonę? 
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Robertui neleidžiama laisvai reikšti savo nuomonės apie gydymo būdus, kuriuos jis norėtų 

pasirinkti. 

3. Kalbant apie gydytojo požiūrį, ar gydytojas stengiasi suteikti Robertui aukščiausią sveikatos 

lygį? 

Gydytojas tik išrašo Robertui medikamentus. Akivaizdu, kad vien vaistų Robertui nepakanka 

norint pasiekti adekvatų gerbūvį, geresnę savijautą. Gydytojas nesutinka padėti Robertui ir 

suteikti galimybę naudotis tokiomis paslaugomis, net jei jos tokios yra. Šis požiūris rodo, kad 

gydytojas nesistengia suteikti Robertui geriausio sveikatos lygio. 

 
 

ATVEJIS 9: SMALSIOJI LAURA 

 
Laura, 45 m. mokytoja, laukė savo eilės prie gydytojos psichiatrės kabineto, kai staiga atsidarė 

durys ir iš kabineto išėjo vyriškis. Jis greitai ir triukšmingai uždarė duris, ir Laura suprato, kad tai 

buvo Frenkas, jos kaimynas. Lauros galvoje sukosi daugybė klausimų – ką jis čia veikia? Kas su juo 

ne taip? 

Kai Laura įėjo į gydytojo kabinetą, ji pastebėjo kad gydytoja atrodo gana pikta. Ji atrodo ne iškarto 

pastebėjo Laurą ir kalbėjo tarsi sau apie ką tik išėjusį vyrą. Ji kažką minėjo apie šizofreniją bei 

vaistų nevartojimo pavojų. Pagaliau gydytoja atsisuko į Laurą ir paklausė apie jos sveikimą. Laura 

gydytojai papasakojo apie savo miego problemas ir gydytoja išrašė naujų vaistų. Laura jau buvo 

beišeinanti, atsigręžė į gydytoją ir paklausė apie Frenką. Ji papasakojo kad jis jos kaimynas ir kad 

jai neramu dėl jo. Gydytoja paaiškino, kad Frenkas turi šizofreniją ir jam bus viskas gerai jeigu tik 

jis vartos vaistus. 

Iš kabineto Laura išėjo kiek pasimetusi ir spėliodama, kas ką tik čia įvyko. Viena vertus, ji jautė 

jaudulį sužinojusi tokią žinią, tačiau kartu ji pradėjo galvoti, kad gydytoja gali su kitais pacientais 

pasidalinti asmenine informacija ir apie ją. Tai gali būti kiti kaimynai ir draugai, kurie lankosi šioje 

klinikoje... 

 
Klausimai ir siūlomi atsakymai 

 

1. Ar buvo užtikrinta Frenko teisė į asmeninės informacijos privatumą? 

Pacientai turi teisę į informacijos apie savo sveikatą konfidencialumą. Niekas negali naudotis tokia 

informacija be teisinio leidimo. Šiuo atveju gydytojas atskleidė konfidencialią informaciją apie 

Frenko sveikatą - diagnozę, nereguliarų vaistų vartojimą, pažeisdama paciento teisę į privatumą 

(NTK 22 str.). 

 
2. Kas šiuo atveju yra atsakingas už teisių pažeidimą, Laura ar gydytoja? 
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Teisinė padėtis priklauso nuo šalies, tačiau iš esmės paslaugų teikėjai yra teisiškai įpareigoti 

įgyvendinti priemones, užtikrinančias pacientų teisę į privatumą, o personalas, turintis prieigą 

prie paciento medicininių įrašų, turi pareigą šių įrašų niekam neatskleisti. Paprastai tretieji 

asmenys, profesiškai nesusiję su paciento atveju, negali būti laikomi atsakingais už informacijos 

paiešką, net jei ta informacija yra ne jų reikalas. 

Todėl šiuo atveju gydytojas yra atsakingas už teisių pažeidimą. 

 
3. Koks turėjo būti gydytojos atsakymas į Lauros smalsius klausimus? 

The doctor should have told Laura that she is subject to duty of secret and thus cannot share any 

information about her patients. 

Gydytoja turėjo pasakyti Laurai, kad turi pareigą saugoti informaciją ir negali dalintis jokia 

informacija apie savo pacientus. 

 
 

ATVEJIS 10: NEFORMALUS LIGONINĖS PERSONALO POKALBIS 

 
Grupelė gydytojų, slaugytojų ir administracijos darbuotojų hole geria kavą prie kavos aparato. 

Praeinanti pro šalį moteris pasisveikina su skyriaus vedėju, gydytoju Wachmanu. Kai ji nutolo, 

gydytojas Wachmanas atsidūsdamas tarė kolegei gydytojai Konevai: “Ta moteris – mano pacientė 

Nora Perk. Ji serga bipoliniu sutrikimu. Dabar ji atrodo stabili, bet prieš 3 dienas ji nusivilko visus 

savo drabužius ir suplėšė į smulkius gabalėlius, o paskui bandė išeiti į lauką visai be drabužių. 

Vargšė moteris...” 

Ponas Smit, garsiai kalbanti administracijos darbuotojas, paklausė: “Ar tai čia ta pati pacientė, 

kuri buvo taip sudraskiusi patalynę, kai reikėjo užsakyti naują komplektą? 

Tuo pačiu metu praėjo kita pacientė. Tai buvo Roza, 35 metų pacientė iš psichiatrijos skyriaus. 

Išgirdusi pažįstamą vardą, Roza stabtelėjo ir nuėjo prie kambarinės palmės, augančios visai šalia 

kavos aparato. Roza visuomet domėjosi kitų žmonių gyvenimu ir mėgo klausytis naujienų ir 

paskalų. Roza ir Nora pažįstamos jau beveik mėnesį ir dažnai pasišnekučioja valgydamos 

valgykloje ar vaikštinėdamos ligoninės parke, bet Nora jai nebuvo pasakojusi apie šį atsitikimą. 

Todėl ji nusprendė pasiklausyti, kad sužinotų daugiau apie tai. 

Tuo tarpu gydytoja Koneva ėmė diskutuoti apie pacientų agresyvų elgesį ir kaip sunku būna 

gydytojams dirbti su tokiais asmenimi: “Neseniai aš apžiūrėjau vieną labai agresyviai nusiteikusį 

jauną vyrą. Jis buvo toks agresyvus, kad net policijai teko jį vežti į ligoninę, uždėjus jam atrankius. 

Kol aš jį apklausinėjau, jis liko su antrankiais ir žiūrėjo į mane apimtas pykčio vis kartodamas: 

“Gana!”. 
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Čia įsiterpė skyriaus slaugytoja ponia Blom: „ Oi, žinau šitą atvejį, - to vyro vardas Nikas. Jei jis 

būtų buvęs be antrankių, tai aš iš viso nesutikčiau su juo dirbti. Niekada nežinai, ko iš jo tikėtis. 

Matyt, jau yra padaręs baisių dalykų...“. 

Bet Rozai jau buvo laikas eiti į terapijos užsiėmimą, jei ji nenorėjo pavėluoti ir gauti baudos taškų. 

Todėl ji nebegalėjo išgirsti pokalbio pabaigos. Nueidama ji mąstė apie Niką: „Kuris iš ligoninėje 

esančių pacientų galėtų būti Nikas?“ Gal reikėtų būti atsargesnei pasirenkant draugus... Staiga 

Rozai į galvą atėjo visai kitokia mintis: “O kas, jei kita istorija bus apie mane? Jei ne šįkart, tai gal 

kitąkart?“. 

 
Klausimai ir rekomenduojami atsakymai 

 

1. Kokia konkreti teisė buvo pažeista Noros atžvilgiu? 
 

Buvo pažeista Noros teisė į privatumą (NTK 22 str.). Ligoninės personalas dalijosi konfidencialia 

informacija apie pacientą su darbuotojais, tiesiogiai nedalyvaujančiais teikiant paslaugas Norai, 

taigi, neturinčiais prieigos prie konfidencialios informacijos apie ją. Klinikinė paciento istorija yra 

priemonė, skirta tik diagnozuoti ar gydyti pacientą, siekiant suteikti pacientui tinkamą pagalbą. 

Šiuo atveju darbuotojų dalijimasis informacija, akivaizdžiai neturi tokio tikslo. Be to, diskusija vyko 

viešoje vietoje, kur ją galėjo išgirsti kiti pacientai ir trečiosios šalys. 

 

 
ATVEJIS 11: JURGIO ATVYKIMAS Į PSICHITARIJOS LIGONINĘ 

 
Jurgis, 30 metų architektas, gyvenantis su savo tėvais. Nors darbe patiria įtampą, tačiau apskritai 

jo santykiai su kolegomis yra geri. Tačiau, pastarąjį mėnesį jis jautė, kad jie kalbėjosi apie jį jam 

už nugaros. Jis tapo agresyvus ir atsargus. Namuose jis pastoviai kovojo su savo tėvu. Viskas ėmė 

slysti iš rankų, kai jis pradėjo jausti, kad žmonės gatvėje kalba apie jį ir kad jis yra stebimas 

elektroninių prietaisų pagalba. Tėvai nežino visos jo situacijos, nes jis nesidalina su jais savo 

baimėmis ir problemomis, bet tam tikru momentu jis nusprendžia pasidalinti su savo seserimi. Ji 

siūlo jam kreiptis į psichiatrą, tačiau Jurgis atsisako. Jis išeina iš darbo ir praleidžia namuose visą 

dieną priešais kompiuterį, kuris, jo įsitikinimu, jam siunčia pranešimus. Jo visa šeima labai 

sunerimusi. Jurgis jaučia nuolatinę įtampą ir kontrolę namuose. Vieną dieną jis užrakina duris ir 

neleidžia niekam patekti į namus. Jurgis jaučiasi dezorientuotas ir nesupranta, kur jį ruošiasi vežti. 

Jis jaučiasi tarsi būtų areštuotas, nors nepadarė nusikaltimo. Kai jie atvyksta į psichiatrijos 

ligoninę, jie veda jį į mažą kambarį su dviem gydytojais, kurie neprisistato ir nesako jam, kur jis 

yra ir kodėl, bet pradeda uždavinėti klausimus apie jo situaciją, mintis ir jausmus. Jis nori su jais 

kalbėtis, nes supranta, kad su juo kažkas ne taip, bet jis jaučia diskomfortą kalbėtis su antrankiais 
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ant riešų ir atsisako atsakinėti į klausimus, ištardamas “užteks”. Atsakingas gydytojas suprato jo 

laikyseną kaip pavojingą ir nurodė jį fiziškai apriboti. 

 
Klausimai ir rekomenduojami atsakymai 

 
1. Ar manote, kad policija yra geriausia tarnyba, kuri rūpinasi tokiomis krizinėmis situacijomis 
kaip ši? 

Policija neturi būti atsakinga už asmens, esančio krizėje, pristatymą į ligoninę, nes pastarasis yra 

pacientas o ne nusikaltėlis. Tais atvejais, kai įtraukiama policija, jokiomis aplinkybėmis neturi būti 

naudojami antrankiai. Jų naudojimo poveikis gali būti priešingas. Pacientas gali galvoti, kad jis yra 

suimtas, atsisakyti bendradarbiauti ir tapti agresyviu. 

2. Ar manote, kad mechaninio suvaržymo buvo galima išvengti? Jei taip, kaip? 

Ligoninės personalas turėtų taikyti deskalacijos technikas pacientams bandant įtraukti juos į 

bendradarbiavimą ir pokalbį. 

Daugelis žmonių mano, kad fizinis suvaržymas turėtų būti panaikintas, o kai kurie mano, kad jis 

turėtų būti naudojamas pagal griežtą protokolą, tik jei nėra alternatyvų ir pacientas yra 

pavojingas sau ar kitiems. Jurgio atveju, kadangi jis nesielgė agresyviai, suvaržymas jokiu būdu 

neturėjo būti taikytas. 

ATVEJIS 12: FIZINIS KARINOS SUVARŽYMAS 

 
Karina, 35 metų moteris, kuri pirmą kartą pakliuvo į psichiatrijos skyrių. Ji pastaruosius 3 metus 

buvo benamė ir į skyrių ją atvedė policiją dėl jos destruktyvaus ir keisto elgesio gatvėje. Ji buvo 

labai sutrikusi ir nerimastinga, kai ją atvežė į skyrių, ir atrodė nesuprantanti, kur ji yra, bet nesakė 

nė žodžio. Dėl to psichiatras nusprendė ją priverstinai hospitalizuoti. Po valandos, vizitacijos 

metu, Karina pradėjo daužyti galvą į sieną ir personalas, nesiėmęs jokių psichologinių ir/ar 

apsauginių priemonių, neskyręs medikamentų, ją fiziškai sutramdė. Jie paliko ją vieną kambaryje, 

šalia slaugytojų kabineto, iš kurio jos galėjo ją stebėti. Tačiau slaugytojos jos nelydėjo ir 

neinformavo apie jos situaciją ir “sutramdymo” priežastis. 

Ji buvo palikta fiziškai suvaržyta ilgiau nei 48 valandas, ir personalas ateidavo į kambarį tik 

pasirūpinti jos baziniais poreikiais (maistas, gėrimai ir asmeninė higiena). Jie suleido jai į raumenis 

vaistų jos neinformavę apie tai. 

Kai ji po pietų tapo labiau bendraujanti, po 3 injekcijų ir 24 valandų fizinio suvaržymo, ji pradėjo 

klausinėti apie savo situaciją, kada ji bus išlaisvinta nuo suvaržymo, bet personalas atsakė, kad 

nežino. Jie pasakė jai palaukti ryto, kada galės pasikalbėti su psichiatru. 
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Karina buvo labai nusiminusi dėl savo daiktų, miegmaišio ir mažo lagamino su drabužiais ir šeimos 

fotografijomis, kuriuos ji paliko po tiltu šalia traukinių stoties, toje vietoje, kurią Raudonojo 

Kryžiaus savanoriai naudoja maistui ir gėrimams atnešti nakties metu. Personalas jai pasakė, kad 

ji galės kitą dieną pakalbėti apie tai su socialiniu darbuotoju, ir pridūrė, kad tai nėra kažkas 

ypatingai skubaus, kad dėl to reiktų jaudintis, nes tai nereikšminga, atsižvelgiant į jos esamą 

padėtį psichiatrijos skyriuje. 

Teisėjas ir teismo medicinos gydytojas atvyko į skyrių po 24 valandų, kad patvirtintų priverstinę 

hospitalizaciją, tačiau jie kalbėjosi tik su psichiatru, o ne su Karina. 

 
 

Klausimai ir rekomenduojami atsakymai 

 
1. Jūsų nuomone, ar Karinai buvo užtikrinta veiksminga teisė kreiptis į teismą? 

Teisėjas ir teismo medicinos gydytojas kalbėjosi su psichiatru, bet ne su Karina, kad patvirtintų 

priverstinę hospitalizaciją. Tokiu atveju laisvės suvaržymas galėjo būti neteisėtas ar savavališkas 

(NTK 13 str., 14 str.). 

 
2. Ar manote, kad Karinos laisvės atėmimas galėjo būti neteisėtas? Jei taip, kodėl? 

Karinos hospitalizacija galėjo būti neteisėta, nes priverstinis hospitalizavimas iškart po priėmimo 

pažeidžia asmens lygybės pripažinimo prieš įstatymą teisę (NTK 12 str.). 

 
3. Ar buvimo ligoninėje metu Karinos privatumas buvo pakankamai apsaugotas? 

 

Karmen fizinio ir psichinio neliečiamumo negerbimas lygiomis teisėmis su kitais. Medicinos 

specialistai rūpinosi tik Karinos baziniais fiziniais poreikiais, bet ne psichologine ar emocine 

pagalba. Atitinkamai, nebuvo užtikrintas Karinos fizinis ir psichinis neliečiamumas lygiomis 

teisėmis su kitais asmenimis (NTK 17 str.). 


