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Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatos  
dėl sveikatos priežiūros  

 

„Negalia neturi būti kli ūtis sėkmei. Aš koordinacijos sutrikimą turiu praktiškai vis ą savo, 
kaip suaugusiojo, gyvenimą. Tačiau tai nesutrukdė man padaryti astrofiziko karjer ą ir 
gyventi laimingą šeiminį gyvenimą!“ – prof. Stephenas W. Hawkingas. 

Paskutiniais dešimtmečiais Lietuva susiduria su naujais sveikatos priežiūros iššūkiais. Vienas iš jų – 
vis didėjantis skaičius neįgaliųjų, kurių  dalyvavimas visuomenės gyvenime ir grįžimas į jį yra 
virtęs kompleksine problema (medicinine, socialine, ekonomine, moraline). Todėl, siekiant 
kompleksiškai įvertinti asmens neįgalumo lygį, jo socialinius ryšius ir aplinkybes, reikėtų 
atsižvelgti ne tik į asmens sveikatos būklę, bet ir į galimybes būti savarankiškam kasdienėje 
veikloje. Dar visai neseniai daugelis, kalbėdami apie neįgaliuosius, vartojo menkinamąjį atspalvį 
turinčius žodžius „kurčnebylys“, „sutrikimas“ ar vadino juos  invalidais, taip tarsi įtvirtindami 
neigiamą požiūrį į juos. „Eurobarometro“ tyrimų duomenimis,  diskriminacija dėl negalios 
Lietuvoje sudaro net 50 proc. Vyraujanti diskriminacija yra intelekto sutrikimų ar negalią turinčių 
asmenų atžvilgiu.  

Pasak mokslininkų, neigiamos nuostatos dėl neįgaliųjų trukdo jų socialinei integracijai bei gali 
turėti neigiamos įtakos jo mokymuisi, elgesiui, sveikatai. Iki šiol dar pasitaiko atvejų, kai neįgalūs 
žmonės yra stigmatizuojami. Toks žmonių požiūris  trukdo neįgaliesiems gyventi normalų 
gyvenimą ir susirasti darbą. Dažnai gauti darbo jiems nepadeda net įgytas aukštasis išsilavinimas. 
Susidūrę su sunkumais neįgalieji problemas išgyvena ypač jautriai, o kartais net praranda ryžtą 
realizuoti savo norus ar sugebėjimus. Neretai jie būna nepatenkinti  socialine ir medicinine parama 
bei šeiminiu gyvenimu. Visgi pasaulis nestovi vietoje,  nuolat keičiasi, o kartu su juo keičiasi ir 
požiūris į negalią bei jos sampratą.  

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 26 straipsnyje yra pripažįstama neįgaliųjų teisė 
„naudotis priemonėmis, užtikrinančiomis jų savarankiškumą, socialinį bei profesinį integravimą ir 
dalyvavimą bendruomenės gyvenime“. Gyvenimo kokybę sudarantys komponentai yra tie patys 
sveikiems ir negalios ištiktiems žmonėms, bet kartu yra skirtingi kiekvienam asmeniui.   

Ką mes žinome apie negalią? 

Pasak mokslininkų, negalios pobūdžiui įtakos turi sveikatos būklė, įvairūs aplinkos veiksniai, 
stichinės ir eismo nelaimės, konfliktai, mitybos įpročiai, alkoholio bei narkotinių medžiagų 
vartojimas. Yra skirtingų negalios rūšių, pavyzdžiui, klausos, regėjimo, fizinė negalia. Labai dažnai 
yra painiojama psichikos negalia ir intelekto sutrikimai. Žmonės gimsta su intelekto sutrikimais.  
Sutrikusio intelekto žmonėms sunku suprasti bei išmokti naujų dalykų. Šių sutrikimų negalima 
išgydyti ir jie išlieka visą gyvenimą, tai yra kaip atskira negalios rūšis. Tokiems žmonėms yra 
būtina kitų žmonių pagalba. Psichikos negalia atsiranda dėl įvairių psichikos ligų, kurias galima 
išgydyti. 

Pasaulyje nuolat daugėja asmenų, sergančių su negalia susijusiomis ligomis: diabetu, širdies ir 
kraujagyslių ligomis, vėžiu bei turinčių psichikos sutrikimų. 

Pagal  2010 m. pasaulio žmonių surašymo duomenis nustatyta, kad daugiau nei milijardas žmonių 
(15 proc.) turi kokios nors formos negalią, o apie 200 mln. iš jų kasdien tenka susidurti su 
įvairiomis kliūtimis. Lietuvoje darbingo amžiaus asmenims neįgalumas dažniausiai pripažįstamas 
dėl kraujotakos sistemos, jungiamojo audinio, skeleto ir raumenų sistemos ligų bei piktybinių 
navikų. Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis, šiuo metu Lietuvoje yra apie 250 
tūkst. žmonių su negalia. 
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Kokia yra pagrindin ė  Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vizija? 

 

Pagrindinė PSO vizija – visiems vienodai tinkamas pasaulis, kuriame neįgalieji galėtų gyventi 
sveikai, patogiai ir oriai, nes gyvenimo kokybę lemia ne tik asmens fizinė, dvasinė būklė, 
nepriklausomybės lygis, bet ir stiprus socialinis ryšys su aplinka. 

PSO 2000 m. 54-ojoje  asamblėjoje pristatė papildytą Tarptautinę funkcionavimo, neįgalumo ir 
sveikatos klasifikaciją (TFK). Jos pagrindinis tikslas – padėti unifikuoti  įvairią informaciją apie 
sveikatą (funkcionavimą, neįgalumą), kuri palengvintų  tarptautinį bendravimą. TFK yra sudaryta iš 
dviejų  pagrindinių dalių: 

1 dalis – funkcionavimas ir neįgalumas (kūno funkcijos, struktūros, veiklos bei dalyvumas);  

2 dalis – aplinkybės (asmenybės ir aplinkos rizikos veiksniai).  

Sutrikus bent vienam iš komponentų, gali kardinaliai pasikeisti žmogaus savarankiškumas jo 
kasdienėje veikloje. PSO Asamblėja 2001 m. gegužės 22 d. pirmą kartą pateikė universalų ir 
tarptautiniu mastu priimtą funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikavimo 
(biopsichosocialinį) modelį. Vadovaujantis šiuo biopsichosocialiniu sveikatos priežiūros modeliu, 
teikiant pagalbą asmenims turi būti vertinamos ne tik sveikatos sutrikimų priežastys, bet ir ligų 
pasekmės, kurias būtina sumažinti pritaikant aplinką bei panaudojant technines pagalbos priemones, 
taip stengiantis paveikti asmenų, turinčių sveikatos sutrikimų, elgseną ir gyvenimo kokybę. Toks  
modelis suformuoja  naują požiūr į į ligų ir traum ų pasekmes bei išryškina ne tik ligos 
simptomus,  sutrikdytas veiklas, socialinius gebėjimus, bet atsižvelgia ir į aplinkos bei asmens 
rizikos veiksnius. PSO rekomenduoja visoms šalims narėms TFK  biopsichosocialinį sveikatos 
priežiūros modelį taikyti ne tik sveikatos priežiūros,  neįgalumo nustatymo, socialinės apsaugos, bet 
ir kitose srityse. Taip yra siekiama kompleksiškai įvertinti asmens neįgalumo lygį bei jo socialinius 
ryšius ir aplinkybes, atsižvelgiant ne tik į asmens sveikatos būklę, bet ir į galimybes būti 
savarankiškam kasdienėje veikloje. Yra akcentuojamos dvi pagrindinės sričių grupės – sveikatos bei 
su sveikata susijusios sritys, kurios pateikiamos, remiantis trimis žmogaus funkcionavimo 
lygmenimis – kūno, asmens ir socialiniu. Tai apima įvairius neigiamus tam tikrų sveikatos 
sutrikimų (tokių kaip cerebrinis paralyžius, Dauno sindromas, depresija) turinčių asmenų ir 
asmeninių ar aplinkos veiksnių (neigiamas požiūris, neprieinamos transporto priemonės ar pastatai, 
ribota socialinė pagalba) sąveikos aspektus. TFK klasifikacijoje į traumų, ligų ar apsigimimų 
pasekmes yra žvelgiama trimis pagrindiniais aspektais: kaip liga paveikė atskirą organą ar kūno 
funkcijas bei struktūros pokyčius, kaip ji paveikė patį individą (veiklos) ir kaip pasikeitė jo 
socialiniai ryšiai (dalyvumas).    

 

Su kokiomis problemomis tenka susidurti neįgaliesiems sveikatos priežiūros ir kitose srityse? 

PSO konstatuoja, kad neįgalieji turi tokius pačius bendrus poreikius medicininės pagalbos srityje 
kaip ir kiti žmonės. Deja, tenka apgailestauti – moksliniai tyrimai rodo, kad: 

– jie 2 kartus dažniau susiduria ne tik su įgūdžių stoka, bet ir sunkesne prieiga prie sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų įrangos; 

– jiems 3 kartus dažniau atsisakoma teikti medicininę pagalbą; 

– su jais 4 kartus dažniau blogai elgiamasi gydymo įstaigose; 
– pusė iš jų negali susimokėti už medicinines paslaugas; 
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– jiems 50 proc. didesnė tikimybė nukentėti nuo sveikatos priežiūrai skirtų išlaidų bei privesti 
šeimą prie skurdo; 

– 70 mln. neįgaliųjų reikalingas vežimėlis ir tik nuo 5 iki 15 proc. jį turi; 
– 360 mln. žmonių turi neįgalumą dėl klausos ir tik nuo 3 iki 10 proc. turi klausos aparatą.  

Lietuvoje neįgaliųjų teisių gynėjų atstovai informuoja, kad net pusė pastatų yra nepritaikyti 
judėjimo sutrikimų turintiems asmenims, ir teigia, kad iki šiol net į kai kurias poliklinikas riedantys 
vežimėlyje sunkiai gali patekti. Neįgaliesiems mieste sunku judėti bei nuolat kyla nelaimingų 
atsitikimų rizika.  Klausos sutrikimų turintieji susiduria su sunkumais, žiūrėdami televizijos laidas, 
nes trūksta subtitrų ar vertėjo. Trūksta Brailio raštu parašytų arba įgarsintų knygų, skirtų regos 
sutrikimų turintiesiems. Intelekto sutrikimų turintieji negali mokytis bendrojo lavinimo mokyklose, 
nes kitų vaikų tėvai nesutinka. Dažniausiai psichosocialinių sutrikimų turintys žmonės yra 
uždaromi į specializuotas įstaigas, kadangi bendruomenėse trūksta adekvačios pagalbos. Negalią 
turinčių asmenų atskirtis kelia esminius žmogaus teisių klausimus. Prasidėjo judėjimai už 
neįgaliųjų išlaisvinimą iš globos institucijų, inicijuojama daugybė valstybinio ir pilietinio lygmens 
iniciatyvų, kad neįgalieji galėtų  gyventi bendruomenėse arba  namų aplinkoje. 

Nors neįgalių žmonių teises bei prižiūrinčių juos institucijų yra pakankamai, tačiau 
bendruomeninės paslaugos neįgaliesiems iki šiol nepakankamai išvystytos. Kartais net viešose 
vietose pasirodančios socialinės reklamos tik dar labiau prisideda prie neįgaliųjų stigmatizacijos 
bei juos žeidžiančių nuostatų plitimo. Tai skatina juos gyventi gana uždarą gyvenimą bei atsiriboti 
nuo visuomenės. Iki šiol apie 6 tūkst. neįgaliųjų gyvena įvairiuose globos namuose bei 
internatuose. Reikėtų pasinaudoti kitų šalių patirtimi, pavyzdžiui, Prancūzijos, kur akliesiems 
mobiliuosiuose telefonuose yra  įdiegiamos specialios programėlės, kurios padeda orientuotis 
aplinkoje (pasakoma, kada bus  sankryža, posūkis, laiptai). Latvijoje (Liepojoje) gatvės yra iš 
skirtingos faktūros grindinio, kuris  nurodo posūkius ir  perėjas.  

 

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija – pirmoji tarptautin ė neįgaliųjų privaloma 
teisinė priemonė, užtikrinanti j ų teises ir laisves  

Neįgaliesiems vis aktyviau siekiant įgyti ir išlaikyti didžiausią įmanomą savarankiškumą, fizinius, 
protinius, socialinius ir profesinius gebėjimus, didėja informacijos apie sveiką gyvenimo būdą bei 
specialistų, dirbančių su neįgaliaisiais, kompetencijos sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos 
klausimais poreikis. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija – pirmoji privaloma tarptautinė 
žmogaus teisių teisinė priemonė, kuri užtikrina ir saugo (ratifikavusiose ją Europos Sąjungos 
šalyse) visas neįgalių žmonių teises ir pagrindines laisves. 

Konvencija ir jos fakultatyvusis protokolas buvo priimti Niujorke 2006 m. gruodžio 13 d., o 2007 
m. kovo 30 d. ją pasirašė 81 valstybė, tarp jų ir Lietuva. Kad konvencija pradėtų galioti konkrečioje 
valstybėje, vien ją pasirašyti nepakanka – valstybė turi ją ratifikuoti. Iš konvenciją ratifikavusių 
valstybių yra steigiamas Neįgaliųjų teisių komitetas, kuris rūpinasi konvencijos įgyvendinimo 
reikalais. Valstybė, ratifikavusi konvenciją, įsipareigoja gerbti neįgalių žmonių teises visose jų 
gyvenimo srityse. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad konvencija ir jos fakultatyvusis protokolas turi 
viršenybę nacionalinės teisės atžvilgiu ir yra tiesioginio galiojimo, o tai reiškia, kad Lietuvoje visi 
įstatymai, reglamentuojantys neįgaliųjų reikalus, negali prieštarauti šiai konvencijai.  

Kiekviena konvenciją ratifikavusi valstybė kas 4 metus turi pateikti komitetui ataskaitą, kurioje turi 
būti paaiškinta, kaip laikomasi konvencijos toje valstybėje ir kokių rezultatų pasiekta. Komitetas, 
apsvarstęs ataskaitas, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas. Svarbu, kad kartu su konvencija valstybė 
ratifikuotų konvencijos fakultatyvųjį protokolą. Tokiu atveju tos valstybės piliečiai galės kreiptis į 
Neįgaliųjų teisių komitetą su skundais, jei  valstybė nesilaikė konvencijos ir  pažeidė jų teises. 
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Ratifikuota konvencija – neįgaliųjų teisių užtikrinimo garantas  

Lietuvos Respublikos Seimas 2010 m. gegužės 27 d. priėmė Įstatymą dėl Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo ratifikavimo. Ratifikuotos konvencijos 
ir jos fakultatyviojo protokolo tikslas – skatinti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį 
naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis. Taip Lietuva, pasirašydama 
šiuos tarptautinius dokumentus, pripažino ir prisiėmė atsakomybę saugoti bei ginti asmenų su 
negalia teises. Konvencijoje taip pat įtvirtinti neįgalių asmenų lygybės prieš įstatymą, laisvės bei 
saugumo, asmens neliečiamumo reikalavimai, laisvo judėjimo, pilietybės ir savarankiško gyvenimo 
teisės, teisė į sveikatą, darbą, užimtumą ir išsilavinimą, galimybė dalyvauti politiniame bei 
kultūriniame gyvenime. 

 

Apie ką byloja Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 25 straipsnis? 

Konvencijos 25 straipsnis yra susijęs su sveikata. Jame rašoma, kad valstybės pripažįsta, kad 
neįgalieji turi teisę į aukščiausią įmanomą sveikatos lygį, nediskriminuojant jų dėl neįgalumo. 
Valstybės turi  imtis  visų atitinkamų priemonių, kad užtikrintų neįgaliųjų galimybę gauti sveikatos 
paslaugas, atsižvelgiant į lytį bei įskaitant su sveikata susijusią reabilitaciją. 

Valstybė įsipareigoja teikti neįgaliesiems sveikatos priežiūros paslaugas: 

1. tokios pat pasiūlos, kokybės ir lygio nemokamas ar už prieinamą kainą, pagal tas pačias 
programas, kurios taikomos kitiems asmenims, įskaitant seksualinės ir reprodukcinės sveikatos 
srities programas ir gyventojams skirtas visuomenės sveikatos apsaugos programas;  

2. kurios yra būtinos neįgaliesiems dėl jų neįgalumo, įskaitant ankstyvą diagnozę ir prireikus 
intervenciją, ir paslaugas, skirtas kuo labiau sumažinti tolesnio asmenų (įskaitant vaikus ir vyresnio 
amžiaus žmones) neįgalumo tikimybę bei užkirsti tam kelią;  

3. kuo arčiau žmonių bendruomenių (taip pat ir kaimo vietovėse). 

 

Į ką reikėtų atkreipti d ėmesį, norint pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų neįgaliesiems 
prieinamumą ir pl ėtr ą?  

Gerinant stacionarinių ir ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir 
prieinamumą neįgaliesiems būtina: 

1. gerinti stacionarinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų prieinamumą, skiriant jiems 
papildomas lovas; 

2. gerinti stacionarinių/paliatyviosios slaugos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, skiriant 
papildomas lovas; 

3. priimant etinius valstybinės ir privačios sveikatos priežiūros standartus teikti neįgaliesiems tokios 
pat kokybės paslaugas kaip ir kitiems asmenims; 

 4. plėsti (per mokymą) neįgaliųjų žinias apie žmogaus teises, orumą, savarankiškumą ir poreikius 
bei teikti biudžeto apmokamas slaugos paslaugas namuose; 

5. uždrausti neįgaliųjų diskriminavimą teikiant sveikatos bei gyvybės draudimo paslaugas ir 
pasirūpinti, kad tokios paslaugos būtų teikiamos sąžiningai ir pagrįstai;  
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6. užkirsti kelią diskriminuojančiam atsisakymui dėl neįgalumo teikti sveikatos priežiūros ar 
sveikatinimo paslaugas. 

Neįgalių žmonių sveikatos priežiūros poreikiai yra didesni nei sveikų žmonių, todėl papildomas 
atlygis paskatintų gydymo įstaigas pasirūpinti, kad neįgalieji sulauktų dar daugiau slaugytojų, 
šeimos gydytojų bei kitų specialistų dėmesio. 

 

Ką daryti ir kaip pašalinti kli ūtis, norint  sumažinti bendruomenėse neįgaliųjų sveikatos 
būklės netolygumus? 

Labai yra svarbu laiku pašalinti sveikatos priežiūros kliūtis naujomis finansavimo strategijomis, 
perskirstyti  esamas paslaugas ir dalį stacionariose gydymo įstaigose teikiamų paslaugų perkelti į 
bendruomenes.  

Sveikatos priežiūros įstaigose bei bendruomenėse informacijos ar bendravimo trūkumo bei fizines 
kliūtis rekomenduojama šalinti šiais būdais:  

- struktūriškai keisti aplinką, naudojant unifikuoto dizaino įrenginius (pateikti informaciją 
atitinkamu formatu);  

- koreguoti siuntimo pas sveikatos priežiūros specialistus formas; 
-  naudoti alternatyviuosius paslaugų teikimo modelius; 
- suvienodinti sveikatos priežiūros programų bei paslaugų prieinamumą; 
- propaguoti prevencinio pobūdžio sveikatos priežiūros paslaugas; 
- spausdinti daugiau medžiagos Brailio raštu;  
- sutartyse su privačiaisiais ar valstybiniais paslaugų teikėjais, savanoriais numatyti 

neįgaliesiems galimybę naudotis jų paslaugomis; 
-  kurti (pagal atitinkamus kokybės standartus) specialiai neįgaliesiems skirtas paslaugas 

(individualūs globos planai); 
- skirti kompetentingus koordinatorius ar pirminės globos grupes (sunkiai pasiekiamų 

neįgaliųjų priežiūrai);  
- suteikti visapusiškas paslaugas, galimybę padėti turi turėti specialistai, sveikatos priežiūros 

institucijos bei organizacijos;  
- profesionaliai rengti sveikatos priežiūros programas (naudojant aktualiausią mokslinę 

literatūrą bei informaciją apie negalią);  
- gerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų žinias, įgūdžius bei požiūrį į neįgaliuosius; 
- įtraukti neįgaliuosius į mokymo ir švietimo paslaugų teikimo procesą (organizuojant 

savivaldos įstaigose  kursus, įvairią paramą bei teikiant jiems visapusišką informaciją); 
- užtikrinti, kad negalią turintys asmenys galėtų sumokėti draudimo ir kitas su sveikatos 

priežiūra susijusias įmokas; 
- sumažinti asmenų (kurie neturi kitų priemonių sveikatos priežiūros paslaugoms finansuoti) 

tiesiogines išlaidas ir padėti jiems padengti netiesiogines išlaidas; 
- tobulinti sveikatos priežiūros teikėjų teikiamas paslaugas; 
- užtikrinti skaidrius tikslinius bei veiksmingus lėšų mokėjimo mechanizmus, susijusius su 

pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis; 
- gerinti reikalingų pagalbinių priemonių prieinamumą (gaminant ir surenkant gaminius 

vietoje, mažinant importo mokesčius); 
-  kurti viešas ir privačias partnerystes bei numatyti tikslinį neįgaliesiems skirtą finansavimą; 
- numatyti įvairias darbuotojų skatinimo priemonės, remiant neformalius jų globėjus; 
- įtraukti neįgaliuosius į bendruomenės gyvenimą, sudarant jiems ir jų šeimos nariams 

galimybę dalyvauti ekonominėje ir socialinėje veikloje;  
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- perkelti juos iš įvairių institucijų ir teikti dienos slaugą, globą bei paramą namuose ar 
pačiose bendruomenėse; 

- užtikrinti pakankamą finansavimą ir tinkamus žmogiškuosius išteklius, taikyti racionaliausią 
paslaugų teikimo bendruomenėje modelį; 

- teikti mokesčių lengvatų ar skirti piniginę paramą patiems neįgaliesiems ar jų šeimų nariams 
(kad paslaugas jie galėtų nusipirkti patys); 

- nustatyti aiškius ir skaidrius negalios vertinimo kriterijus; 
-  reguliuoti paslaugų teikimą bei nustatyti įgyvendinimo standartus; 
- asmenims, neišgalintiems nusipirkti paslaugų, skirti tikslinį finansavimą arba paslaugas 

teikti tiesiogiai.  

Rengiant kvalifikuotus darbuotojus bendruomenėse, pagerėtų paslaugų prieinamumas, sumažėtų 
darbuotojų trūkumas bei galima būtų užtikrinti tolygesnį jų pasiskirstymą teritoriniu atžvilgiu. 
Savivaldybių ir bendruomenių pagrindinis uždavinys – skatinti neįgaliųjų (vaikų, jaunimo ir 
suaugusiųjų) fizinį ugdymą bei dalyvavimą kūno kultūros bei sporto veikloje, sudarant galimybę 
neįgaliesiems dalyvauti savivaldybės finansuojamose kultūros, sporto programose, bendruomenės 
gyvenime. 

 

Kodėl būtina gerinti neįgaliųjų reabilitacij ą? 

Bendruomenėse teikiamos reabilitacijos paslaugos yra labai svarbi paslaugų tęstinumo užtikrinimo 
sąlyga. Reabilitacija padeda gerinti negalią turinčio asmens ne tik fizinę, bet ir psichologinę būklę, 
o kompleksinis įvairių pagalbinių priemonių prieinamumas padidina neįgaliųjų savarankiškumą bei, 
sumažindamas jų priežiūros ir pagalbos sąnaudas, padeda neįgaliesiems aktyviai dalyvauti 
visuomeniniame gyvenime. Reabilitacijos programos bendruomenėse veiksmingos tuomet, kai yra 
teikiamos patiems neturtingiausiems  (gyvenantiems vietose, kuriose paslaugos neprieinamos).   

Norint kokybiškai pagerinti neįgaliųjų įvairias sveikatos funkcines savybes bei reabilitacijos 
paslaugų prieinamumą, būtina: 

1.  paslaugas teikti kuo arčiau neįgaliųjų gyvenamosios vietos; 
2. integruoti jas į pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros programas; 
3. numatyti pakankamas lėšų mokėjimo kontrolės priemones; 
4. tobulinti sistemą, pagal kurią neįgalieji būtų siunčiami naudotis įvairiomis paslaugomis; 
5. didinti paslaugų teikimo apimtį įvairiais sveikatos priežiūros paslaugų lygiais; 
6. reabilitacijos paslaugas teikti bendruomenės lygiu (esant mažesniems 

ištekliams), sudarant galimybę neįgaliesiems naudotis esamomis paslaugomis; 
7. kuo anksčiau taikyti aktyvias kompleksines priemones; 
8. taikyti paslaugas individualiai, atsižvelgiant į poreikio specifiškumą; 
9. reabilitacijos sąvoka turėtų būti įtraukta į sveikatos, užimtumo, švietimo ir socialinių paslaugų 

sritį reglamentuojančius ir specialiai neįgaliesiems skirtus teisės aktus; 
10.  būtina rengti daugiau reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų, turinčių universitetinį bei 

techninį išsilavinimą;  
11.  stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, į kurį  įtraukti ir reabilitacijos paslaugas teikiančias 
įstaigas; 

12.  atkreipti dėmesį į psichosocialinės reabilitacijos paslaugų būtinumą; 
13.  gerinti ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtrą, rengiant ir įgyvendinant ambulatorinės 

reabilitacijos infrastruktūros modernizavimo projektus. 

Lietuvos teisės aktai turi užtikrinti visas reikalingas medicininės reabilitacijos paslaugas. Tačiau 
šeimos, auginančios vaikus, kuriems yra diagnozuotas autizmas, dažnai skundžiasi dėl jiems 
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neskiriamo sanatorinio gydymo, o tėvai yra priversti imti nemokamų atostogų, nes sanatoriniam 
gydymui yra neskiriamas nedarbingumas. Reikia šalinti reabilitacijos kliūtis, kad pagalbinės 
priemonės atitiktų aplinkos ir konkretaus jų naudotojo reikalavimams. Tinkama sveikatos 
priežiūros koordinacija leistų užtikrinti pakankamą pagalbą bei sumažintų neįgaliųjų 
pažeidžiamumą. Reabilitacijos paslaugų teikimo rezultatai visuomet bus geresni, kuomet teikėjai 
pirmiausia bus atsakingi bei atskaitingi vartotojams, o jų santykius reglamentuos kompetentingai 
parengtos paslaugų teikimo sutartys. Tuomet vartotojai (dėl paramos rūšies) turės galimybę 
dalyvauti priimant sprendimus. Pagalbą teikiančių darbuotojų ir vartotojų sistemingas ir nuoseklus 
metodinis mokymas taip pat galėtų pagerinti teikiamų paslaugų kokybę.  Informacijos teikimas, 
pakankama finansinė parama bei pagalba padėtų neformaliems pagalbos teikėjams, nes yra 
nustatyta, kad jie neįgaliesiems teikia daugiausia pagalbos. 

 

Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijos Lietuvai 

Komitetas 2016 m. balandžio mėn. apsvarstė Lietuvos ataskaitą ir pateikė šias baigiamąsias 
pastabas. 

 

Komitetas reiškia susirūpinimą: 

1. dėl neįgalumo sąvokos apibrėžties ir supratimo įstatymuose ir reglamentuose – juose 
daugiausia dėmesio skiriama atskiriems sutrikimams ir neskiriama pakankamai dėmesio 
neįgalumo socialinei ir santykių dimensijai, ypač kliūtims, su kuriomis susiduria neįgalieji; 

2. dėl dažnai vartojamų menkinamąją konotaciją turinčių žodžių („kurčnebylys“ ir 
„sutrikimas“ kalbant apie neįgaliuosius teisės aktuose ar renkant duomenis), įtvirtinančių 
neigiamą požiūrį į neįgaliuosius; 

3. dėl 2009–2014 m. sumažėjusių lėšų, skiriamų neįgaliesiems remti; 
4. dėl to, kad neįgaliųjų organizacijos nėra įtraukiamos į visus sprendimų, susijusių su pačiais 

neįgaliaisiais, priėmimo procesus; 

5. dėl to, kad esamais sveikatos draudimo teisės aktais ne visiškai užtikrinamas atlyginimas 
arba kitos formos kompensacija neįgaliesiems už išlaidas, patiriamas dėl neįgalumo gaunant 
gydymo paslaugą bendrojoje sveikatos priežiūros sistemoje;  

6. dėl to, kad dėl sisteminių kliūčių, taip pat fizinių kliūčių, prieinamos informacijos, 
komunikacijos, mokymo arba gydymo įrangos trūkumo ir sveikatos priežiūros specialistų, 
parengtų pagal žmogaus teisių modelį neįgaliesiems, trūkumo ribojamos neįgaliųjų 
galimybės naudotis bendrosiomis sveikatos priežiūros paslaugomis; 

7. dėl to, kad neįgalieji patiria diskriminaciją norėdami naudotis lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos priežiūros paslaugomis, taip pat ir dėl prieinamos įrangos, kuri būtų pritaikyta 
naudoti visiems neįgaliesiems, trūkumo. 

 
Komitetas rekomenduoja: 
 

1. peržiūrėti bei suderinti teisės aktus bei užtikrinti, kad visi esami ir nauji įstatymai ir 
reglamentai bei juose vartojamos apibrėžtys atitiktų žmogaus teisių principais pagrįstą 
neįgalumo modelį pagal konvenciją; 
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2. reguliariai vertinti nacionalinius biudžetus ir naudojamus Europos Sąjungos struktūrinius ir 
investicinius fondus siekiant užtikrinti, kad būtų panaudojami didžiausi turimi ištekliai 
realizuojant neįgaliųjų teises pagal konvencijos 4 straipsnio 2 dalį; 

3. parengti, priimti ir įgyvendinti strategiją, kurioje būtų numatyta, kaip nuo pirmųjų etapų 
įtraukti neįgaliųjų organizacijas į visų neįgaliesiems svarbių politinių sprendimų priėmimo 
procesą visuose sektoriuose (įskaitant Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą ir kontrolę); 

4. užtikrinti pakankamą finansinę paramą šių organizacijų gebėjimams ir nepriklausomam 
dalyvavimui priimant sprendimus stiprinti; 

5. imtis tinkamų teisinių priemonių, kad neįgaliesiems būtų užtikrinta galimybė naudotis 
nemokamomis ir teikiamomis už prieinamą kainą su sveikata susijusiomis mokymo gyventi 
sergant ir reabilitacijos priemonėmis ir paslaugomis; 

6. parengti sveikatos priežiūros darbuotojus, vadovaujantis žmogaus teisių principais paremtu 
neįgalumo modeliu, įskaitant laisvą ir informacija pagrįstą sutikimą, ir užtikrinti sveikatos 
priežiūros patalpų ir įrangos prieinamumą, siekiant, kad visos patalpos ir įranga, tarp jų 
ligoninių, odontologų, ginekologų ir akušerių kabinetų, būtų prieinamos neįgaliesiems, 
nepaisant jų negalios; 

7. užtikrinti vienodai prieinamas lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugas, 
įskaitant šeimos planavimą, informaciją ir švietimą, ir integruoti reprodukcinės sveikatos 
sritį į nacionalines strategijas ir programas, kaip išdėstyta Darnaus vystymosi tikslo Nr. 3 
3.7 uždavinyje. 

Komitetas ragina: 

  kitoje periodinėje ataskaitoje pateikti naujausią informaciją apie viešąsias išlaidas, iš kurios 
būtų matyti, kaip neįgaliųjų socialinei apsaugai vis dažniau teikiama pirmenybė. 

 

----------------------------------- 




