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Santrauka
2019 m. pabaigoje paplitusi nauja užkrečiamoji liga CO-
VID-19 nusinešė daug žmonių gyvybių ar  sukėlė  neį-
galumą. Susigrąžinti prarastas jėgas, fizinius, net kogni-
tyvinius, gebėjimus ar kitas funkcijas padeda medicininė 
reabilitacija. Straipsnyje nagrinėjamas sunkiai su kom-
plikacijomis COVID-19 liga sirgusių asmenų staciona-
rinės reabilitacijos poveikis grįžti į asmeninį, profesinį 
ir bendruomeninės gyvenimą. Dažnai patyrusieji sunkių 
ligos pasekmių vyksta į slaugos ligonines ar į namus, kur 
jiems reikalinga nuolatinė priežiūra, artimųjų ar kitų as-
menų pagalba. Reabilitacija  gali padidinti  šių asmenų 
savarankiškumą ir savirūpos galimybes, sumažinti kitų 
žmonių pagalbos ar kompensacinių priemonių poreikį.

Įvadas
Po COVID-19 susirgimo gydymo stacionare daliai pa-

cientų skiriama COVID-19 medicininė reabilitacija. Kitai 
daliai persirgusiųjų, turinčių ir gretutinių ligų, medicininės 
reabilitacijos paslaugos skiriamos dėl šių ligų. Dalis pacientų 
nebegali dirbti darbo, kurį dirbo iki ligos, pasikeičia ir jų 
asmeninis gyvenimas.

Dažniausiai terminas „integracija“ suprantamas kaip ne-
įgalių žmonių įsiliejimas į visuomenę. Esminis neįgaliųjų 
integracijos principas ir uždavinys – galimybių suvienodini-
mas. Integracija - tai procesas, kuriame bendra visuomenės 
sistema yra prieinama visiems, t. y. grindžiama lygiateisiš-
kumo principu. Integracija turi mažai ką bendro su tuo, kas 
turi būti daroma dėl neįgalaus asmens. 

Integracijos tikslas – skatinti visuomenę priimti individų 
kitoniškumą kaip normalų reiškinį, todėl integracija sociali-
nėje sistemoje – tai iššūkiai visuomenės požiūriui. Socialinė 
reabilitacija gali būti apibrėžiama kaip procesas, kurio tikslas 
– asmens gebėjimas savarankiškai funkcionuoti. Gebėjimas 
reiškia asmens pajėgumą funkcionuoti įvairiose socialinėse 

situacijose, siekiant patenkinti savo poreikius ir įgyvendinti 
savo teisę visokeriopai dalyvauti visuomenės gyvenime [2].

Lietuvoje negaliųjų integracija vykdoma įgyvendinant 
Neįgaliųjų socialinės integracijos programas 2003-2012, 
2013-2019/2020 metų laikotarpiais. Šiuo metu vadovau-
jamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro įsakymu „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos 
2021-2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ [4].

 Tyrimo tikslas – atskleisti asmenų, persirgusių CO-
VID-19 ir dalyvavusių medicininės reabilitacijos procese, 
socialinį integravimąsi.

Tyrimo medžiaga ir metodai
 Tyrimo laikas − 2022 m. balandžio mėnuo. Respondentų 

atrankos rūšis – tikslinė, atrankos kriterijus – suaugę asme-
nys, buvę stacionarinės reabilitacijos pacientai po COVID-19 
ligos. Į stacionarinę reabilitaciją siunčiami pacientai, kurie 
buvo gydyti nuo COVID-19 ligos ligoninėje ir kuriems po 
gydymo išliko sveikatos būklės sutrikimai: polineuropa-
tija, sutrikusi judėjimo, kvėpavimo funkcija, kvėpavimo 
takų infekcijos ir kt. Generalinė imtis − 85 pacientai, gavę 
stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugas. Imties 
tūris − nuo 2021 m. sausio iki 2022 m. balandžio gavusieji 
stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugas, atrinkti 
naudojant  ligos kodą U07 85 respondentai. Tyrimo tipas – 
kiekybinis, anketinė apklausa telefonu, respondentų medici-
ninių dokumentų analizė. Bandomasis tyrimas atliktas 2022 
sausio mėn., apklausiant 8 respondentus telefonu. Apklausa 
telefonu leido pabendrauti su respondentais ar jų artimaisiais, 
patikslinti klausimus ir atsakymus. Tyrimo etika – leidimai 
atlikti tyrimą, pristačius tyrimo procedūrą ir priemonę, gauti 
iš tirtos institucijos administracijos. Gautieji duomenys ap-
doroti, naudojant Microsoft Office Excel kompiuterinę pro-
gramą. Duomenys pateikiami procentine raiška sektorinėse 
diagramose. Kai kuriuose tyrimo priemonės klausimuose 
galima buvo pasirinkti kelis atsakymus.

Tyrimo priemonė – klausimynas, sudarytas iš 30 klau-
simų. Anketa sudaryta iš trijų dalių: 1 dalis − socialiniai 
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statistiniai duomenys (1–7 klausimai), 2 dalis 
− socialinio statuso duomenys (8–10 klausimai), 
3 dalis − socialinio integravimosi duomenys 
(11–30 klausimai).

 Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas  
Pagal amžių respondentai pasiskirstė taip: 

daugiausiai buvo 66-75 metų – 32 proc. (27 
asm.),  56-65 metų - 24 proc. (20 asm.), 46-55 
metų – 15 proc. (13 asm.), 76-86 metų – 14 
proc. (12 asm.), 26-35 metų – 8 proc. (7 asm.), 
36-45 metų – 6 proc. (5 asm.), virš 87 m. – 1 
proc. (1 asm.). 18-25 metų amžiaus asmenų ne-
buvo. Jauniausiam respondentui buvo 26 metai, 
vyriausiam - 94 metai. Respondentų nuo 18-25 
metų nebuvo.Trečdalis respondentų (33 proc., 
28 asm.) gyvena nuosavuose namuose, kurie 
gali būti lengviau pritaikomi arba jau pritaikyti 
neįgaliesiems. Nuo name esančių patogumų pri-
klauso, kokių paslaugų ir kokios kompensacinės 
technikos priemonių reikės  žmogui, kad galėtų 
kuo savarankiškiau gyventi ir pasirūpinti savimi.

Planuojant pagalbą namuose, svarbu įver-
tinti kompensacinės technikos priemonių svarbą, 
būsto pritaikymo reikalingumą, gyvenamosios 
vietos patogumus. Dauguma (92 proc., 78 asm.) 
gyvena būste su patogumais, kiti su daliniais 
patogumais (6 proc., 5 asm.) ar be patogumų (2 
proc., 2 asm.).  Gyvenantiems būste su patogu-
mais, dažniausiai reikia  minimaliai pritaikyti 
aplinką, minimaliai aprūpinti kompensacinėmis 
priemonėmis. Gyvenančius būste be patogumų, 
reikia maksimaliai aprūpinti kompensacinėmis 
priemonėmis, kad jie galėtų grįžti į savo aplinką. 
Kitu atveju tenka spręsti klausimą dėl asmens 
apgyvendinimo slaugos arba globos įstaigose.

Tyrimo rezultatai parodė, kad iki ligos dirbo 
beveik pusė (45 proc., 43 asm.) respondentų, 
tarp jų dešimt pensininkų. Pensininkai sudarė 
44 proc. (42 asm.) respondentų, iš kurių keletas  
buvo registruoti užimtumo tarnyboje (5 proc.), 
turėjo specialiųjų poreikių (2 proc.), buvo 
vaiko priežiūros  atostogose (3 proc.), nedirbo 
(1 proc.), esant  nustatytam darbingumo lygiui. 
Kiekvienam buvo svarbu turėti darbo, gebėjimą 
tęsti profesinę veiklą, nes tai yra ne tik finan-
sinės, materialinės gerovės garantas. Darbinė 
veikla leidžia jaustis reikalingu, savarankišku, 
savirealizuotis (1 pav.).

Po medicininės reabilitacijos toje pačioje 

darbo vietoje dirbo 13 proc. (18 asm.), o kitokio pobūdžio darbą – 2 
proc. (3 asm.) respondentų.  Pensininkai ir pasirinkusieji pensiją sudarė 
34 proc. (46 asm.), specialieji poreikiai nustatyti 19 proc. (26 asm.), 
darbingumo lygis nustatytas 16 proc. (22 asm.) respondentų. Po ligos 
ir reabilitacijos nedirbo 14 proc. (19 asm.) apklaustųjų. 1 proc. tyrimo 
dalyvių liko registruoti užimtumo tarnyboje ir tiek pat − vaiko priežiūros 
atostogose (2 pav.).

Socialinio integravimosi duomenys. Kompensacinės technikos 
priemonės padeda asmeniui savarankiškai judėti, pasirūpinti savimi 
įprastoje namų, miesto ir gamtos aplinkoje [5]. Reabilitacijos specialistai  
padeda nustatyti reikalingas priemones, moko tinkamai jomis naudotis, 
socialinis darbuotojas informuoja, kaip galima jas gauti. 

Socialinis darbuotojas, bendradarbiaudamas su socialinės paramos 
skyriais ir techninės pagalbos neįgaliesiems centrais,  kompensacinė-
mis priemonėmis aprūpina žmones dar reabilitacijos skyriuje. Svarbu, 
kad, vos tik grįžęs į namus, asmuo šias priemones jau turėtų. Tai ypač 
reikšminga, padedant integruotis. Stacionarinės reabilitacijos metu buvo 
iš viso paskirta 163 vienetai kompensacinės technikos priemonių, ku-
riomis aprūpinta 72 proc. (61 asm.) tyrimo dalyvių. Beveik trečdaliui 

1 pav. Respondentų socialinis (darbinis) statusas iki ligos

2 pav. Respondentų socialinis (darbinis) statusas po medicininės reabilitacijos
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pasveikusiųjų (28 proc., 24 asm.) priemonių nereikėjo, nes 
buvo atkurtos jų fizinės funkcinės galimybės,  22 respon-
dentams paskirta po vieną kompensacinę priemonę, 39 ap-
klaustiesiems − po kelias kompensacines techninės pagalbos 
priemones (3 pav.).

Daugiausia paskirta vonios suoliukų ir žemų vaikštynių 
su keturiais ratukais (po 23 vnt.), universalaus tipo veži-
mėlių – 18, pasėstų išvengti pragulų – 17 vnt., 14 respon-
dentų paskirti alkūniniai ramentai. Užpildyti dokumentai 
gauti 11 aukštų vaikštynių, 11 dušo kėdžių, 8 vaikščiojimo 
lazdeles, 6 tualeto kėdes ir paaukštintas tualeto sėdynes, 5 
griebimo reples, 4 kojinių movas ir vonios lentas, 2 funk-

cines slaugos lovas, čiužinius nuo pragulų, staliukus prie 
lovos. 2 respondentams buvo reikalingi pažastiniai ramentai, 
vienam − vaikščiojimo rėmas. Atsakydami į klausimą apie 
kitas reikalingas kompensacines priemones, respondentai 
nurodė deguonies aparatus, kurių poreikis buvo itin didelis, 
bet jie nebuvo kompensuojami, todėl teko pirkti patiems 
arba nuomoti už savo lėšas. Tik  2021 m. vasario mėnesį 
deguonies aparatai buvo įtraukti į kompensuojamųjų prie-
monių sąrašą. Reikalingos gydytojų konsiliumo išvados dėl 
aparato reikalingumo (4 pav.).

Asmeninio asistento pagalba – dar nauja paslauga Lietu-
voje, teikiama namuose ar viešojoje erdvėje. Labai svarbu, 
kad apie paslaugas asmenys sužino dar būdami reabilitacijos 
centre ir gali nuspręsti dėl jų reikalingumo. Tai pagalba pa-
sirūpinti asmens higiena, maistu, nuvykti į reikiamą vietą, 
bendrauti, tvarkyti finansinius išteklius, orientuotis aplinkoje, 
organizuoti laisvalaikį ir poilsį, nuvykti į darbo pokalbį, rasti 
tinkamą transporto priemonę, judėti nepritaikytoje aplinkoje. 
Svarbiausia tai, kad asmeninis asistentas neatlieka veiksmų 
už neįgalųjį, o veikia kartu su juo.

Apklausos duomenys parodė, kad keletas tyrimo dalyvių 
(5 proc.,4 asm.) gauna asmeninio asistento paslaugas,  ne-
maža jų dalis (18 proc.,15 asm.) ketina kreiptis dėl asmeninio 
asistento paslaugų. Paslauga neaktuali daugiau nei pusei 
respondentų (55 proc., 47 asm.) (5 pav.).

Kitokios paslaugos buvo teikiamos 3 respondentams. 

3 pav. Kompensacinės 
technikos poreikis res-
pondentams

4 pav. Respondentams paskirtos techninės pagalbos priemonės
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Tai slaugos ir techninių priemonių pritaikymas namuose 
(1 asm.), slaugos namuose paslaugos (1 asm.), socialinės ir 
slaugos paslaugos namuose (1 asm.).

Iš 43 dirbusiųjų iki ligos toliau dirba 21 pasveikęs asmuo: 
iš jų po reabilitacijos į darbo vietą grįžo 18 žmonių, 3 dirba 
kitokio pobūdžio darbus.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba profesinę 
reabilitaciją įvardija kaip asmens darbingumo, profesinės 
kompetencijos ir pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimą 
arba didinimą ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilita-
cijos bei kitomis poveikio priemonėmis [6]. 

Profesinės reabilitacijos paslaugų tikslas – ugdyti ar at-
kurti asmens darbingumą, didinti darbinės veiklos galimybes, 
siekiant asmens įsidarbinimo (6 pav.).

Kiekvieno žmogaus gyvenime svarbūs artimieji, draugai, 
kaimynai, bendruomenė. Svarbu išsiaiškinti, kiek ir kokią 
pagalbą asmeniui jie gali suteikti, ar patiems artimiesiems  
pagalbininkams bus reikalinga pagalba, nes tokios paslaugos 
teikiamos ir artimiesiems.

Kad po ligos nepasikeitė artimųjų, draugų santykiai su 
jais, teigė 58 proc. (49 asm.) respondentų. Likusieji (42 
proc.) nurodė, kad mažiau bendrauja, lieka tik telefoniniai 
pokalbiai (51 proc.), neaplanko − 10 proc. (4 asm.), nelanko, 
nes bijo užsikrėsti – 39 proc. (7 pav.).

Prasidėjus pandemijai, visuomenės nariai buvo priversti 
laikytis karantino sąlygų, atisakyti tiesioginio bendravimo, 
išmokti naudotis nuotolinio ryšio priemonėmis. Visa situacija 
kėlė daug įtampos, formavosi vienišumo jausmas. Svarbu 
ne tik persirgusiųjų COVID-19 fizinė būklė, bet ir santykiai 
su artimaisiais. Pusė respondentų teigė, kad po ligos mažiau 
bendrauja tiesiogiai „gyvai“ su artimaisiais, daugiau kalbasi 
telefonu.

Po COVID–19 sunkia forma persirgtos ligos su kompli-
kacijomis labai svarbus medicininės reabilitacijos etapas, 
nes jo metu respondentai turėjo galimybę pagerinti svei-

katos būklę, atkurti fizines galimybes, pasiruošti grįžimui į 
asmeninį, profesinį, bendruomeninį gyvenimą ir integruotis 
į visuomenę.

Išvados
1. Apžvelgus neįgaliųjų integravimosi Lietuvoje siste-

mos organizavimą COVID-19 pandemijos kontekste, galima 
teigti, kad: 

1.1. neįgaliųjų integraciją reglamentuoja tarptautiniai ir 
nacionaliniai teisės aktai;

1.2. Lietuva vadovaujasi 2010 m. ratifikuota Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir kitais Europos Sąjungos 
teisės aktais;

1.3. Lietuvoje neįgaliųjų integracija vykdoma vadovau-
jantis LR neįgaliųjų integracijos įstatymu bei įgyvendinant 
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą „Dėl ne-
įgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų 
plano patvirtinimo“.

2. Ištyrus asmenų, persirgusių COVID-19 ir dalyvavusių 
medicininės reabilitacijos procese, socialinį integravimąsi, 
galima teigti, kad sirgusiems sunkia COVID–19 ligos forma 
su komplikacijomis, labai svarbus medicininės reabilitacijos 
etapas, nes jo metu respondentai turėjo galimybę pagerinti 
sveikatos būklę, atkurti fizines galimybes, pasiruošti grįžimui 
į asmeninį, profesinį, bendruomeninį gyvenimą, padidinti in-
tegravimosi galimybes, gauti reikalingą informaciją, pradėti 
tvarkyti reikiamus dokumentus.
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SOCIAL INTEGRATION OF PERSONS WHO HAVE 
RECOVERED FROM COVID-19 AND HAVE 

COMPLETED THE MEDICAL REHABILITATION 
PROCESS
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Keywords: medical rehabilitation, social integration, 
COVID-19 pandemic.
Summary
At the end of 2019 a new infectious disease COVID-19 spread 

claiming many lives and leaving a large number of people disa-
bled. Medical rehabilitation helps regain lost strength, physical, 
even cognitive abilities and other functions. The article exami-
nes how people who got seriously ill with complications from the 
COVID-19 disease and who underwent inpatient rehabilitation ma-
naged to return to their personal, professional and community life. 
Often without rehabilitation after serious consequences of the di-
sease, people go to nursing to homes, where they need constant 
care, assistance from relatives or other persons. After rehabilita-
tion the independence and self-care capabilities of these individu-
als increase, so they need less help from other people or compen-
satory measures.
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