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Dėl absurdiškos (manau tik toks žodis yra tinkamas) padėties sergant mažamečiui vaikui

Laba diena, gerbiama A. Zuokiene. Kreipiuosi į Jus, nes manau, jog esate viena iš nedaugelio seimo 

narių sąžiningai kovojanti už šeimą ir jos vertybes. Manau, jog tai yra todėl, jog pati esate mama ir puikiai suprantate 

jaunoms mamoms šioje beprotiškoje visuomenėje, kylančias problemas ir absurdiškus jų sprendimo būdus. Į Jus 

kreipiuosi ne dėl savęs, o dėl seseriai kilusių sunkumų. Sesers sūnus , gim. 2005 m. (šiuo metu 6 metai) susirgo. Jis 

buvo paguldytas į Marijampolės ligoninės intensyvios terapijos (reanimacijos) skyrių, dėl kaip įtarta virusinio 

meningito (pirmas šokas mamai). Rytojaus dieną nustatyta diagnozė -  adenoidai, po pietų pūlinga angina. Kadangi 

vaikas dar ganėtinai mažas, mano nuomone yra normalu, jog prie jo visą dieną ligoninėje praleido mama (gal čia tik 

man normalu?). Vaikas būdamas tokioje aplinkoje manau, jog patiria psichologinę traumą aplink matydamas vien 

baltais chalatais vilkinčius gydytojus ir kitą medicinos darbuotojų personalą, nuolat lašinamos lašelinės ir t. t.. 

Manau jam sunku suvokti susidariusią situaciją, greta nesat šeimos narių. Kadangi sesuo yra atsakinga ir kaip 

manau, sveiko suvokimo apie šeimą ir joje augančius vaikus, ji reanimacijos palatoje šalia sūnaus praleido visą dieną

(lankymas galimas iki 22 val.). 

Nepaisant nuolat besikeičiančių ligos diagnozių (ačiū Dievui jos gerėjo), jai buvo paskambinta iš darbo 

ir pasakyta, kad už šią, šalia vaiko praleistą dieną, jai bus įrašyta pravaikšta ( apie sergantį vaiką reanimacijoje, kaip 

atsakinga darbuotoja darbdavį informavo). Pasirodo Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta, jog sergant vaikui 

ir jam gulint intensyvios terapijos skyriuje (reanimacijos) mamai nedarbingumo pažymėjimas negali būti 

išduodamas.

Vaiką perkėlus į ligoninės vaikų skyrių seseriai buvo pasiūlyta gultis kartu su vaiku. Gydytoja 

informavo, jog naktį vaikui užmigus, kadangi nėra pakilusi temperatūra, mama gali vykti į namus ir ryte 7 val. vėl 

atvykti pas vaiką. Tačiau tokiu atveju nedarbingumo lapelis nėra išduodamas. 

Bandydama rasti atsakymą teisės aktuose ir panaršiusi internete, pamačiau, jog su tokia problema 

susiduria daug mamų (tik gal jų darbdaviai kitaip vertina tokią padėtį). Tačiau, kodėl reikia lenkti prieš kažką galvą 

ir jaustis labai skolingam, gyvenant laisvoje demokratinėje visuomenėje, susirgus vaikui. Toks jausmas, jog jei būni 

su sergančiu vaiku, tai darai kažką labai negero? Ar tai yra normalu? 



Manau, jog su Jūsų gerbiama Agne Zuokiene pagalba ir supratingumu, yra įmanoma padėti, kitoms į 

tokią pačią padėtį patekusioms mamoms. Viliuosi, jog šis prašymas ir pagalba sprendžiant susidariusią problemą, 

bus ne vien formalaus pobūdžio atsakymas. 

Gaila, kad mūsų visuomenėje mažas žmogutis ir jo emocinė būsena yra tokie nereikšmingi.

Daugelio mamų vardu .


