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2016 m. rugpjūčio 5 d. buvo gautas paklausimas: 

 

 Saugumo situacija Donecko sr., Mariupolyje, grįžimas į šį miestą.  

 Ar nuolatiniai pensinio amžiaus Mariupolio gyventojai priskirtini rizikos, itin pažeidžiamų 

asmenų grupei? Socialinės garantijos (gydimo prieinamumas (širdies negalavimai, diabetas, 

hipertonija ir kt.), pensijos ir pan.).     

  

Rasta žemiau išdėstyta informacija. 

 

1. Saugumo situacija Donecko sr., Mariupolyje, grįžimas į šį miestą  

 

Mariupolio miestas yra Ukrainos vyriausybės kontroliuojamoje dalyje, jame kariniai veiksmai 

nevyksta, todėl nėra pranešimų apie pablogėjusią saugumo padėtį mieste. Tačiau miestas yra netoli karo 

veiksmų zonos. 



 
1
 

 

 

Nuo to laiko, kai prieš dvejus metus prasidėjo karinis konfliktas Rytų Ukrainoje kariniai veiksmai 

niekad visiškai nenurimo. Daugiau nei 9200 žmonių yra žuvę, iš jų 2000 taikių gyventojų, 21 tūkst. – buvo 

sužeista.
2
 Minsko susitarimais, pasirašytais 2014 m. ir 2015 m. tarp Ukrainos, Rusijos ir separatistinių 

respublikų, saugumo sityje buvo pasiekta, kad abi konflikto pusės kuriam laikui nuo fronto linijos 

atitraukė sunkiąją ginkluotę. Kitos susitarimų nuostatos nebuvo įgyvendintos; kariniai veiksmai 

atsinaujino ir vis intensyvėja.
3
 

Pastarojo pusmečio informacijos šaltiniai nurodo, kad separatistai apšaudo rajoną, esantį apie 25 

km. nuo Mariupolio. Ukrainos Prezidento įsaku 2014 m. įkurtas Informacinis analitinis centras, save 

vadinantis nevalstybiniu ir skelbiantis oficialias Ukrainos prezidento administracijos, saugumo ir krašto 

apsaugos tarnybų, vyriausybės ir kitų institucijų naujienas, 2016 m. rugsėjo mėn. 8 d. pateikė žemėlapį, 

kuriame matyti karinių veiksmų paliestos vietos, kovojančių pusių dislokacija. Iš žemėlapio matyti, kad 

arčiausias Mariupoliui separatistų apšaudomas  rajonas yra ties Širokynės kaimu, 24 km. į rytus nuo 

Mariupolio: 
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 Map created by CRS. Map information generated by Hannah Fischer using data from the National Geospatial 

Intelligence Agency (2016), Department of State (2015), Esri (2014), and DeLorme (2014) 
(https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33460.pdf) 
2
reliefweb.int, 10 вещей, которые нужно знать о кризисе в Украине, Апрель 2016 года 

(http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20160419_10%20Things_Ru.pdf) 
3
 The Washington Post, 2 years after cease-fire weary Ukraine still at war, September 8  2016 (  

https://www.washingtonpost.com/world/europe/2-years-after-cease-fire-weary-ukraine-still-at-
war/2016/09/08/05e26f2e-7595-11e6-9781-49e591781754_story.html), žiūrėta 2016-09-09 

https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33460.pdf
https://www.washingtonpost.com/world/europe/2-years-after-cease-fire-weary-ukraine-still-at-war/2016/09/08/05e26f2e-7595-11e6-9781-49e591781754_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/2-years-after-cease-fire-weary-ukraine-still-at-war/2016/09/08/05e26f2e-7595-11e6-9781-49e591781754_story.html
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2016 m. rugpjūčio  viduryje Ukraine Crisis Media Centre pranešė, kad Mariupolio sektoriuje 

buvo sunaikintos dvi ardomosios žvalgybinės sukilėlių grupės. Kovotojai atliko masinį artilerijos išpuolį 

Mariupolio sektoriuje Lebedinsko kaime, kuris yra 4 km nuo Azovo jūros ir 20 km. nuo Mariupolio. 

Kitas Ukrainos armijos atstovų nurodytas kovotojų aktyvumo rajonas Dokuchajevskas-Novotroickas-

Bogdanovka-Starochnativka (70-80 km nuo Mariupolio). Ukrainos armijos pozicijos buvo sukilėlių 

atakuotos netoli Mykolajevkos (60 km nuo Mariupolio), išpuolį neutralizavo ukrainiečių kariai. Iš viso 

įvyko 27 susirėmimai Mariupolio sektoriuje, devyniuose iš jų panaudota sunkioji ginkluotė.
5
 

Paskutiniame - 2016 m. rugsėjo 6 d. – ESBO specialiosios stebėjimo misijos pranešime apie 

Mariupolį pasakyta, kad būdami 25 km nuo Mariupolio,  Piščeviko kontrolės poste, misijos dalyviai už 4 

kilometrų į pietus išgirdo 30 sprogimų iš nenustatyto ginklo. Donecko Liaudies Respublikos 

                                                           
4
 Information analysis center, National security of Ukraine, MAP ATO – 08.09.2016 

(http://mediarnbo.org/2016/09/08/map-ato-08-09-2016/?lang=en) 
 
5
 Ukraine Crisis media Centre,Militants conduct massive artillery attack at Ukrainian positions near Lebedynske in 

Mariupol sector – Colonel Oleksandr Motuzyanyk,  August 14, 2016 ( http://uacrisis.org/46083-polkovnyk-oleksandr-
motuzyanyk 
) žiūrėta 2016-08-31 

http://mediarnbo.org/?lang=en
http://mediarnbo.org/?lang=en
http://uacrisis.org/46083-polkovnyk-oleksandr-motuzyanyk
http://uacrisis.org/46083-polkovnyk-oleksandr-motuzyanyk


kontroliuojamoje Sachankoje (24 km. nuo Mariupolio, 4 km nuo Širokynės
6
), misija girdėjo vieną 

sprogimą iš nenustatyto ginklo.
7
  

Širokynės kaimas minimas ir 2016 m. birželio-liepos mėn. atnaujintoje JTVPK informacijoje. 

Pasak JTVPK, bendra saugumo situacija Rytų Ukrainoje išlieka nestabili. Kovos tęsiasi palei kontaktinę 

liniją Donecko regione tarp Donecko oro uosto ir Avdijivkos, Horlivkos rajone ir į rytus nuo Mariupolio 

apie Širokynės kaimą.
8
 

Įvykius Ukrainoje sekanti NVO Institute for the Study of War savo paskutiniame saugumo 

informacijos atnaujinime – 2016 m. kovo mėn. – rašo, kad ,,į rytus nuo strateginio uosto - Mariupolio 

miesto - pranešama apie protarpiais nutrūkstamą  separatistų apšaudymą minosvaidžiais. Rusijos remiami  

separatistai šiame rajone nuo kovo 1-2 d.  taikėsi į vis didesnį skaičių Ukrainos pozicijų ir apšaudė 

artilerijos sviediniais mažiausiai 7 kaimus. Kovo 2 dieną ukrainiečių mechanizuotos pajėgos atrėmė 

žvalgybinę separatistų ardomąją grupę, kurią pridengė šarvuočiai palei strategiškai svarbų Donecko-

Mariupolio greitkelį. Kovo 4-5 d. separatistai šaudė į Ukrainos pajėgas iš minosvadžių ir kovinių 

pėstininkų mašinų į rytus nuo greitkelio. Kovo 14-18 d. vadinamosios Donecko Liaudies Respublikos 

separatistai šaudė iš tankų, kovinių pėstininkų mašinų ir atnaujino minsosvaidžių atakas prieš ukrainiečių 

pozicijas netoli greitkelio; kovo 15 dieną įvyko susirėmimas (Institute for the Study of War pagal karinių 

veiksmų rimtumą išskiria ,,pavienį apšaudymą“, ,,susirėmimą“ ir ,,mūšį“ – žr. žemėlapį :  

http://understandingwar.org/sites/default/files/Ukraine%20SITREP%2020160318.pdf 

 

Institute for the Study of War padažnėjusias separatistų operacijas kovo mėnesį vadina 

suintensyvėjusių veiksmų tąsa nuo 2015 m. gruodžio mėn. ir  išskiria tokius etapus: 

A. 2015 m. gruodis – 2016 m. sausis-kovas. Separatistai užima nekontroliuojamą Kominternovo 

kaimą į rytus nuo Mariupolio; separatistai padidina minosvaidžių atakų skaičius į rytus nuo 

Mariupolio; 

B. 2016 m. vasaris-kovas. Separatistai puola taikių gyventojų punktus (į šiaurės rytus nuo Mariupolio, 

į pietus ir vakarus nuo Donecko miesto, į šiaurę nuo Horlivkos; 

C.  2016 m. vasario 16 d ir kovo 3 d. separatistai naudoja reaktyvinę salvinės ugnies sistemą ( grad 

mlrs) į šiaurės vakarus nuo Donecko miesto; 

D. 2016 m. kovo 4 d. separatistai nukreipia puolimo operacijas iš vakarų į šiaurę nuo Donecko.
9
 

  

 

2. Ar nuolatiniai pensinio amžiaus Mariupolio gyventojai priskirtini rizikos, itin pažeidžiamų 

asmenų grupei? Socialinės garantijos (gydimo prieinamumas (širdies negalavimai, diabetas, 

hipertonija ir kt.), pensijos ir pan.).     

 

2.1 Pažeidžiamumas Ukrainos konflikto kontekste  
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 http://ukraine.places-in-the-world.com/694053-694924-route-from-shyrokyne-to-sakhanka.html 

7
 Latest from OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, based on information received as of 19:30, 6 

September 2016 
KYIV 7 September 2016 
 http://www.osce.org/ukraine-smm/263091 
8
 UNHCR, UNHCR operational Update, 11 June – 15 July 2016 (http://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-situation-

unhcr-operational-update-11-june-15-july-2016 
) žiūrėta 2016-08-31 
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 Institute for Study of War, Ukraine Crisis Update: March 18, 2016 

(http://understandingwar.org/sites/default/files/Ukraine%20SITREP%2020160318.pdf) 

http://www.delfi.lt/temos/syrokyne
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Protection Cluster Ukraine instrukcijoje dėl pažeidžiamų asmenų apsaugos ir prioretizavimo 

vykdant humanitarinę veiklą Ukrainoje, skirtoje humanitarinėms organizacijoms Ukrainoje, tarp 

pažeidžiamų buvo įvardyti šalies viduje priversti persikelti asmenys, asmenys gyvenantys arti 

demarkacinės linijos, asmenys, gyvenantys vyriausybės nekontroliuojamoje teritorijoje, moterys ir 

mergaitės iš rizikos grupių, su ekonominiais ir socialiniais sunkumais susiduriantys gyventojai (darbingo 

amžiaus bedarbiai, kuriems nepriklauso pašalpos, šeimos, kurių maitintojai yra tapę neįgaliais ar gavę 

traumas, žmonės, kurie dėl karo veiksmų neteko savo pragyvenimo šaltinių, asmenys, gyvenantys be 

patogumų, dėl ko jie gali kentėti nuo kitų rizikos faktorių ir jiems gali reikėti būti perkeltiems), žmonės, 

sergantys chroniškomis ligomis bei turintys rimtus sutrikimus (įskaitant psichinius), asmenys su 

traumomis arba neįgalumu, mažumų atstovai, vaikai, senyvi asmenys iš rizikos grupių. Šiai pažymai 

aktualu pirmiausia yra chroniškomis ligomis sergančių asmenų padėtis. Būtina įvertinti tokius faktorius: 

-ar šiems asmenims išliko prieinami jiems būtini vaistai; 

-ar jie gauna pagalbą iš valstybės pusės (nemokami vaistai), ar jiems reikia tikslinės programos; 

-ar jiems reikalinga ypatinga mityba dėl jų susirgimo; 

-ar asmens lytis įtakoja vaisto/pagalbos prieinamumą. 

Pagalbos senyvo/pensinio amžiaus asmenims teikimą minėtoje instrukcijoje patariama 

prioterizuoti atsižvelgiant į tokius faktorius: 

-ar senyvas žmogus yra savo kasdienėje veikloje gauna kokią pagalbą; 

-ar valstybės nekontroliuojamoje teritorijoje gyvenantis senyvas žmogus gauna pensiją?; 

-ar senyvas žmogus serga kokia nors liga, dėl kurios jam reikia papildomos paramos?; 

-ar senyvas asmuo turi nuo jo priklausančių šeimos narių? 

 

Protection Cluster Ukraine instrukcijoje nurodyta, kad pagalbą pirmiausia reikia teikti tiems 

rajonams, kurie labiausiai yra nukentėję nuo konflikto, ypač sunkiai pasiekiamiems vyriausybės 

nekontroliuojamoje teritorijoje esantiems rajonams ir tiems jų gyventojams, kurie priklauso 

pažeidžiamoms asmenų grupėms.
10

 Humanitarinės organizacijos, kalbėdamos apie humanitarinę krizę 

Ukrainoje (būsto, maisto, saugaus gerti vandens, medicinos, švietimo poreikį) nurodo, kad ,,dauguma 

žmonių, kuriems reikalinga pagalba gyvena Vyriausybės nekontroliuojamose teritorijose arba palei 

skiriamąją sieną (Mariupolio miestas nepatenka į buferinę zoną)
11

. Reliefweb tarp pažeidžiamų asmenų 

grupių įvardija pagyvenusius žmones, moteris, kurios vienos valdo namų ūkį, daugiavaikes šeimas ir 

apribotų galimybių asmenis ir priskaičiuoja 2,5 milijono tokių pažeidžiamų asmenų.
12

  

Būtent toje zonoje, kuri yra už demarkacinės linijos ir kur kiekvieną dieną vyksta apšaudymas, 

nespėję laiku išvykti žmonės yra užstrigę.
13

 Žmonėms, gyvenantiems vyriausybės nekontroliuojamoje 

teritorijoje, didžiausias iššūkis yra prieiga prie medicinos paslaugų.
14

 Nemažai daliai iš jų reikia pagalbos 

dėl jų sutrikusios psichinės sveikatos ir paaštrėjusių chroniškų ligų. Organizacija ,,Gydytojai be sienų” 
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 Protection cluster,  УКРАИНА Август  2015 г. 
(http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rus_26_august_2015_ukraine_pc_vulnerablility_factsheet_.
pdf),  žiūrėta 2016-08-31 
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 www.0629.com , Юрий Хотлубей заявил, что Мариуполь не входит в 30-километровую буферную зону,  
06.10.2014 (  http://www.0629.com.ua/news/635881) 
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reliefweb.int, 10 вещей, которые нужно знать о кризисе в Украине, Апрель 2016 года 
(http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20160419_10%20Things_Ru.pdf) 
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International website of Médecins Sans Frontières (MSF) Ukraine: “We are lost here and very scared” 
5 July 2016 (http://www.msf.org/en/article/ukraine-%E2%80%9Cwe-are-lost-here-and-very-scared%E2%80%9D), 
žiūrėta 2016-09-01 
14

reliefweb.int, 10 вещей, которые нужно знать о кризисе в Украине, Апрель 2016 года 
(http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20160419_10%20Things_Ru.pdf) žiūrėta 2016-09-02 
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(Médecins Sans Frontières) yra vieną iš nedaugelio organizacijų, kurios tiesiogiai teikia itin reikalingą 

tiesioginę medicininę ir psichologinę pagalbą rajonuose, kurie yra arti konflikto zonos. Šios organizacijos 

komandos, kurių bazės yra Bachmute ir Mariupolyje, turi vadinamąsias mobiliąsias klinikas, tiekiančias 

vaistus ir įrangą į konflikto zoną.
15

 Donecko srityje, kontroliuojamoje separatistų, itin pažeidžiami 

pensininkai, sergantieji chroniškomis ligomis, įskaitant diabetą. Didelis skaičius pensininkų (taip pat 

vaikų) gyvena vyriausybės nekontroliuojamoje teritorijoje arba vadinamojoje ,,niekieno žemėje“ visiškoje 

izoliacijoje, tuo tarpu kaip jauni žmonės išvyko iš konflikto zonos.
16

 

 

 

2.2 Ukrainos pensijų sistema  

 

Ukrainoje pagrindinis pajamų šaltinis būnant pensijoje yra valstybės kartų solidarumo pensijos 

draudimo sistema, finansuojama einamųjų mokėjimų pagrindu (“pay-as-you-go”) ir administruojama 

Ukrainos pensijų fondo. Dalį valstybės pensijos draudimo sistemos sudaro specialių privilegijų pensijų 

planai skirtingoms darbuotojų kategorijoms, pavyzdžiui, valstybės tarnautojams, karinių pajėgų 

personalui, teisėjams (20 procentų visų pensininkų).  

Dalyvavimas valstybės pensijų sistemoje yra privalomas visiems piliečiams, valstybinėms ir 

privačioms bendrovėms, užsieniečiams, asmenims be pilietybės, samdomiems pagal darbo sutartį, 

dirbantiems valstybės tarnyboje ar savarankiškai dirbantiems asmenims. Valstybės pensijų sistema 

finansuojama per privalomus darbdavių (33,2 proc. bendro darbuotojų atlyginimo) ir darbuotojų (2 proc. 

viso atlyginimo) įnašus, taip pat valstybės biudžeto mokėjimus, socialinio draudimo fondų ir kt. šaltinių. 

Toks pat įnašų procentas vyrauja beveik visuose sektoriuose, išskyrus savarankiškai dirbančiuosius, 

žemdirbius ir kt. Pensijų išmokos yra trijų rūšių pagal privalomą valstybes pensijų sistemą: senyvo 

amžiaus, neįgalumo arba išgyvenusių aukų pensijos. Asmenys turi teisę gauti mėnesines pensijų išmokas 

sulaukę pensinio amžiaus.
17 

Šiuo metu minimalioji pensija sudaro 1 tūkst. 130 grivinų (40 eurų).
 18,19 

Apie sutrikusį pensijų išmokėjimą Mariupolio nuolatiniams gyventojams nepranešama.
20

 

2016 m. birželio mėn. buvo priimtas Ministrų tarybos nutarimas ,,Dėl socialinių išmokų 

priverstiems persikelti asmenims jų gyvenamojoje vietoje kontrolės tvarkos“. Remiantis nutarimu, 

sudaromos vietos komisijos, įgaliotos skirti ar atstatyti socialines išmokas (įskaitant pensijas) savivaldybių 

lygmeniu. Nutarimu numatyta, kad dėl socialinių išmokų šalies viduje priverstiems persikelti asmenims 

galima kreiptis ir gauti jas tik jų registracijos vietoje. Jei valdžios atstovų bus nustatyta, kad persikėlęs 

asmuo negyvena nurodytu adresu, pensijų išmokos bus stabdomos.
21

 Taigi, pensijų išmokėjimas gali 
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International website of Médecins Sans Frontières (MSF) Ukraine: “We are lost here and very scared” 
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 OECD Global Pension Statistic  IOPS Country Profiles – Ukraine, December 2009 ( 
https://www.oecd.org/countries/ukraine/45336467.pdf) 
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 minimalus atlyginimas ir vidutinis pragyvenimo lygis Ukrainoje nuo 2016 m. gegužės 1 d. padidėjo 5 proc. – nuo 
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Сегодня.ua,  В Украине выросли минимальная зарплата и пенсия, 1 Мая 2016 
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 informator.media, Пенсионеры Мариуполя начали получать январскую пенсию до Нового года 
Дек 30, (http://informator.media/archives/137417) 
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strigti šalies viduje priverstiems persikelti asmenims, nes siekiama išvengti piktnaudžiavimo atvejų.
22

 

Priverstas persikelti asmuo gali atstatyti negautą pensiją asmeniškai kreipdamasis į atsakingą  įstaigą.
23

 
 

2.3 Nemokamas gydymas 

 

Ukrainoje pensininkai kaip pažeidžiama grupė asmenų yra apdrausti privalomuoju medicininiu 

draudimu.
24

  

2015 m. balandžio mėn. advokatas, tinklaraštininkas Dmitrijus Zenkinas rašė, kad Ukrainos 

Konstitucijos 49 straipsnis numato kiekvienam piliečiui teisę į sveikatos apsaugą. Pasak jo, teoriškai, 

valstybė sudaro sąlygas visiems piliečiams vienodai naudotis šiuolaikiniu ir  kokybišku medicininiu 

aptarnavimu, pasirūpina sukūrimu ir finansavimu reikiamų sveikatos apsaugos įstaigų tinklu. Tačiau 

kalbėdamas apie tai, kas vyksta praktikoje, advokatas sako: 

 
,,Tačiau praktikoje turbūt niekas nenustebs, jei sužinos, kad nemokamas medicininis aptarnavimas 

Ukrainoje tėra tik sovietinės praeities rudimentas ir gražiai parašyti žodžiai įstatymų bazėje. Dabar sąvoka 
,,nemokama“ seniai yra praradusi aktualumą, ypatingai medicinos įstaigose. Apsilankius valstybinėje gydykloje 
teks mažų mažiausiai už savo pinigus pirkti švirkštus, šlepetes, vaistų preparatus ir kitokią medicininę atributiką, 
o daugiausia, ką galite padaryti, tai nusisamdyti gerą advokatą <..> ir ginti savo teises teismine tvarka. Tiesa, 
nereiktų užmiršti ir ,,dėkingumo“ gydytojui, medicinos seselei, išreikšto piniginiu ekvivalentu. O jei ,,nepateps“ 
gerbiamo specialisto, tai pacientas rizikuos susidurti su situacija, kai nuolat pametami tyrimų rezultatai, visišku 
abejingumu ar dar blogiau – chamiškumu iš ,,aukštos klasės“ medicinos specialisto pusės“. 
   

Vis dėlto advokatas pripažįsta, kad Hipokrato priesaika dar vis veikia ir bet kokiu atveju pacientas bus 

pakonsultuotas nemokamai, tačiau išgijimo procesas gali labai strigti dėl valstybinio finansavimo trūkumo 

ir reguliaraus kreipimosi į advokatus dėl medicininių ginčų. Jo nuomone, esmė ne gydytojų 

korumpuotume, o tame, koks valstybės požiūris į nacionalinę mediciną ir nepakankamas sveikatos 

priežiūros įstaigų finansavimas.
25

 

Šiuo metu – 2016 metais - Ukrainos vyriausybė vykdo sveikatos apsaugos reformą – pereinama 

prie mokamos medicinos numatant minimalų draudimo paketą, finansuojamą valstybės biudžeto. 

Minimalus medicinos paslaugų paketas bus išduodamas visiems piliečiams. Tačiau pensininkams, 

vaikams, studentams, asmenims su negalia tame pakete bus numatyta daug daugiau lėšų nei 

dirbantiesiems. O tuos asmenis, kurie darbingi, sveikatos draudimu turi apdrausti darbdaviai. Be to, jie ir 

patys galės nusipirkti papildomą draudimą. Minimalų paketą sudarys patys paprasčiausi tyrimai, išlaidos 

diabeto, ŽIV ir psichinių ligų gydymui. Greitoji pagalba ir gimdymas taip pat visiems bus nemokami. 

Valstybė taip pat apsiims onkologinių ligų gydymą, o štai stomatologija, neurgentinė chirurgija bus pilnai 

mokama. 
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Bus mažinamas ligonių skaičius: valstybinės ligoninės bus stambinamos, o atsilaisvinusios 

patalpos atiteks privačioms klinikoms.  Kursis specializuoti centrai.
26

 

Kijeve veikia kardiologijos klinikos su kvalifikuotais gydytojais ir aparatūra.
27

 Kaip aiškina 

Ukrainos sveikatos ministerijos kardiologijos ir kardiochirurgijos mokslinio-praktinio medicinos centro 

direktorius, vaikų ir kai kurių sunkių suaugusių ligonių operacijos yra nemokamos - finansuojamos iš 

įvairių šaltinių: valstybės biudžeto, rėmėjų, mecenatų, tarptautinių programų (į Ukrainą vežami operuotis 

Moldovos ir kitų besivystančių šalių vaikai pagal tarptautines programas), įvairių akcijų surinktomis 

lėšomis.
28

 

 

Sveikatos priežiūros paslaugas Mariupolyje teikia 32 gydymo ir profilaktinės įstaigos, kurių 

sąrašą galima pamatyti sekant šia nuoroda: 

 http://www.apteka.ua/article/349971 

 

Kaimuose prie Mariupolio, kur eina fronto linija, sveikatos priežiūros paslaugos nepasiekiamos.
29

 

Informacijos šaltiniai pabrėžia, kad prieigos prie sveikatos priežiūros paslaugų problemų turi dėl 

karinio konflikto šalies viduje priversti persikelti asmenys.
30

 Diabetu ir širdies ir kraujagyslių ligomis 

sergančių pensinio amžiaus asmenų, priverstų persikelti iš konflikto zonos į Mariupolį, poreikiai nėra 

tenkinami. Į miestus, kaip Mariupolis persikėlę asmenys susiduria su didelio masto bedarbyste ir didele 

infliacija, o tai reiškia, kad sergantieji tokiomis ligomis negali susimokėti už būtiną gydymą.”
31

Jie taip pat 

patiria sunkumų dėl nuolatinės gyvenamosios vietos, registravimosi, laisvo judėjimo
32

  

2.4 Nemokami vaistai  
 

Remiantis Ukrainos Ministrų Tarybos 1998-08-17 nutarimu Nr. 1303, papildytu 2015 m.
33

,,Dėl 

nemokamo arba lengvatinio vaistų įgijimo pagal gydytojų receptus ambulatorinio gydymo atveju tvarkos 

atsižvelgiant į atskiras gyventojų grupes ir tam tikrų susirgimų kategorijas“
34

, nemokamai arba su 50 proc. 

nuolaida vaistus gauti turi karinių veiksmų dalyviai, nusipelnę Tėvynei, vadinamieji ,,černobylininkai“, 

kai kurie pensininkai, vaikai iki trejų metų ir neįgalūs vaikai, 1-os ir 2-os grupės neįgalūs asmenys, 
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vaikai nuo trejų iki šešerių metų ir kiti. O pagal susirgimų, gydomų ambulatoriškai, sąrašą nemokamai 

vaistus įgyja sergantieji eile ligų, tarp kurių yra ir diabetas (cukrinis ir necukrinis), širdies vožtuvų 

protezavimas (vaistai teikiami pooperaciniu laikotarpiu), miokardo infarktas (pirmieji 6 mėn.) ir kt. 

Receptai nemokamiems arba su nuolaida vaistams išrašomi gydymo įstaigose pagal ligonio gyvenamąją 

vietą arba žinybinėse gydymo įstaigose.
35

    

 

Pagal naujausią informaciją, 1,5 karto padidintas gydymo programų finansavimas siekiant gydyti 

tokias ligas kaip onkologiniai susirgimai, ŽIV, AIDS, virusiniai hepatitai. Skirta 3,95 milijardai grivinų. 

Atsakingos ministerijos ir visuomenė bando surasti dar  2,1 mlrd. grivinų, kad pilna apimtimi būtų 

patenkintas Sveikatos apsaugos ministerijos prašomas biudžetas – 6 mlrd. grivinų. Finansų ministerija taip 

pat pabrėžia, kad pakeitus vaistų pirkimų sistemą Sveikatos apsaugos ministerijai jau pavyko įsigyti 

preparatus gydyti onkologinius susirgimus 45% pigiau nei praeitais metais, o tai leidžia nusipirkti daugiau 

vaistų patiriant tas pačias išlaidas.
36

Tiesa, 2016 m. viduryje žiniasklaida bandė įvardyti priežastį, dėl 

kurios ligoninės negauna medicinos preparatų, kuriuos nupirko ir pristatė į Ukrainą tarptautinės 

organizacijos pagal Ukrainos sveikatos apsaugos ministerijos užsakymą. Manoma, kad per tarptautinius 

partnerius nupirkti vaistai buvo pigesni, o tai buvo nenaudinga tiems, kurie dominuoja rinkoje parduodami 

kelis kartus brangesnius vaistus. Spėjama, kad ,,farmacijos mafija gautu pelnu dalijasi su valdininkais“. 

Sistema, kai perkama per tarptautines organizacijas yra pasiteisinanti – sutaupoma pinigų, kuriuos galima 

skirti didesniam skaičiui sergančiųjų, tačiau Ukrainoje atsitiko kitaip – vaistai apskritai nepasiekė 

ligoninių. Tokie vaistų blokavimo atvejai gali sukelti pavojų rimtomis ligomis sergantiems asmenims 

(onkologiniai susirgimais, tuberkulioze ir kt.).
37

 

 

Insulino preparatai Ukrainoje yra perkami už valstybės biudžeto lėšas. Apie tokius pirkimus 

galima rasti informacijos viešai prieinamuose informacijos šaltiniuose.
38

 Siekdama išvengti su preparatų 

pirkimu susijusios korupcijos, užtikrinti galimybę pacientui rinktis tarp pigesnio ir brangesnio preparato
39

 

šiuo metu vyriausybė diegia naują insulino teikimo sistemą – pacientas atsiims insulino preparatus ne 

poliklinikoje, o vaistinėje. Pagal naują sistemą gydymo įstaigos tiesiogiai sudarys sutartis su vaistinėmis 

dėl insulino pirkimo; iš pradžių vaistinės pačios sumokės už preparatus, o vėliau valstybė perves joms 

pinigus.
40

 Ne vienerius metus buvo atidėliojamas projektas įdiegti insulino kompensavimo sistemą, kitaip 

vadinamą kompensacinę receptinę sistemą. Kompensavimo sistema turėjo pradėti veikti 2016 m. 

balandžio mėn. tačiau iki šiol dar nepereita prie šios sistemos. Kaip informavo Sveikatos apsaugos 

ministerija, taip nutiko dėl neišspręstų techninių klausimų. Kad šio vaisto kompensavimo sistema būtų 

pilnavertė, pasak Ukrainos tarptautinės diabeto asociacijos, dar turi būti įvykdyta keletas parengiamųjų 

etapų. Jau yra įdiegtas nuo insulino priklausančių pacientų registras ir yra pildomas (Kijeve jis užpildytas 

90 proc.). Įgyvendintas ir dar vienas parengiamasis etapas – įdiegtas elektroninis receptas. Be to, 
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pageidaujantys dalyvauti gamintojai pradėjo registruoti referencines kainas. Tačiau išlieka vaistinių, per 

kurias bus realizuojamas insulinas,  parinkimo problema (nėra norinčių vaistinių dalyvauti projekte.
41

 

 

Pasak Ukrainos tarptautinės diabeto asociacijos prezidentės, nepaisant dažnos Sveikatos apsaugos 

ministerijos vadovybės kaitos, palaikant vyriausybei, padidintos išlaidos insulino preparatų įgijimui.
42

 

 

 Mariupolio sveikatos apsaugos valdyba perka insuliną iš srities biudžeto lėšų. 2015-iems metams 

insulinui buvo skirta iš srities biudžeto 690 tūkst. grivinų (apie 23 tūkst. eurų). Mariupolio sveikatos 

apsaugos valdyba taip pat sako, kad įgyta ir tablečių pavidalo cukraus lygį mažinančių preparatų už 605 

tūkst. grivinų (20 tūkst. eurų).
43

 Prieš trejetą metų, 2013 m. lapkričio 14 d., pasirodė straipsnis, kuriame 

buvo rašoma apie tai, kad Mariupolis yra pasiekęs reikšmingų laimėjimų diabeto gydymo srityje. Nuo 

1999 m. mieste veikia programa ,,Gyvenimas su diabetu“, kurios įgyvendinimui  iš miesto biudžeto 

skiriama kasmet 800 tūkst grivinų. Už šias lėšas perkami cukraus kiekį kraujyje mažinantys preparatai 

(sioforas, viktozė, diapiridas, diaglizidas, amarilas
44

). 2013 m. pagal programą ,,Cukrinis diabetas“ iš 

valstybinių lėšų buvo perkamos insulino pompos.  

Mieste veikia valstybinis sergančiųjų cukriniu diabetu ir negalinčių apsieiti be insulino registras. 

Vyriausiasis miesto endokrinologas tvirtina, kad sergantieji diabetu turi mažiausiai vienąkart metuose 

apsilankyti pas gydytoją endokrinologą, o vartojantieji insuliną – kartą per mėnesį. Ir jei nustatytas 

diabetas, būtina užsiregistruoti dispanseryje pagal gyvenamąją vietą pas savo rajono ar šeimos gydytoją, 

nes kiekvienam sergančiajam valstybė skiria pinigus.  

Sėkmingus insulino vartojimo atvejus, kai pacientas gyvena pilnavertį gyvenimą vartodami 

insuliną daugiau nei 50 metų, Vyriausiasis Mariupolio miesto endokrinologas vadina bendru medikų ir 

pacientų darbu. Pasak jo, ligoninės endokrinologijos skyrius yra reikšmingas socialiai, kadangi 2007 m. 

įgyvendina pasaulinės sveikatos organizacijos rezoliucijos nuostatas, kad socialiai reikšmingų ligų 

gydymas turi būti prieinamas visiems gyventojų sluoksniams.
45

 

2014 m. oficialiais duomenimis, 1-mo ir 2-tro tipo cukriniu diabetu Mariupolyje sirgo ir 

dispanserio įskaitoje buvo virš 13 tūkst. asmenų, iš jų 2 360 kasdien vartojo insuliną. Pasak vyriausiojo 

endokrinologo, iš tikrųjų mieste sergančių diabetu yra daugiau – mažiausiai dar 700 žmonių, kurių nėra 

dispanserio įskaitoje ir kurie perka ir vartoja insuliną savarankiškai. Dispanserio įskaitoje esantys 

sergantieji gali gauti nemokamai insuliną savo poliklinikoje.
46

  

 

Iš surinktos informacijos matyti, kad pasitaiko, jog insulino tiekimas gydymo įstaigoms ir 

vaistinėms Ukrainoje, taip pat Mariupolyje, stringa, tačiau problemos išsprendžiamos. 2014 m. portalas 

ilich.in.ua rašė, kad gauna laiškus iš susirūpinusių skaitytojų, kurie skundžiasi, jog jiems reikalinga 

kasdienė insulino dozė, bet nemokamai jie jos negali gauti ir kad yra problemų ir gaunant importinį 
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insuliną vaistinėse. Skaitytojai skundėsi, kad jau keturis mėnesius negauna insulino, o gautas nedidelis 

kiekis buvo skirtas vaikams ir neįgaliesiems. Portalas ilich.in.ua tada pabrėžė, kad valstybei cukrinis 

diabetas yra prioritetas, todėl ji rūpinasi insulino pirkimu  ir realizavimu – egzistuoja tikslinė programa 

,,Cukrinis diabetas“, tačiau pabrėžiama, kad ligos gydymas reikalauja didelių finansinių išlaidų. 2013 m. 

insulino tiekimo problemų nebuvo, pasak portalo, ir valstybinė programa gerai veikė. 2014 m. balandį 

atsiradusi insulino stygiaus problema buvo aiškinama tuo, kad vaistai perkami centralizuotai – skelbiant 

konkursą, o kadangi konkurso rezultatai buvo panaikinti, tai ir nebuvo laiku gauta insulino partija. 

Insulino trūkumas vaistinėse buvo aiškinamas įvežamo insulino preparatų ,,neišmuitinimu“, pirkimo 

sustabdymu dėl kintančių kainų. 2014 m. Sveikatos ministerija pasirašė memorandumą su penkiais 

Ukrainos gamintojais.
47

 2014 m. balandžio mėn. buvo skelbta, kad Mariupolio gydymo įstaigos gavo 

nacionalinių gamintojų insulino preparatų (,,Insuman Rapid“, ,,Insuman Bazal“, ,,Insuman Komb“, 

,,Farmasulin H“). Kad pacientai gautų insuliną, jiems būtina kreiptis į gydytoją endokrinologą pagal 

gyvenamąją vietą.
48

 2015 m. gegužės mėn. žiniasklaidoje vėl pasirodė pranešimas, kad trūksta insulino. 

Buvo pranešama, kad yra likusių tik ,,Akropido“ ir ,,Protafano“ preparatų, kurie tinka ne visiems 

sergantiems cukriniu diabetu, todėl kai kurie pacientai turi pirkti insuliną savo sąskaita.
 49 

Mariupolyje veikia 200 vaistinių. Įmanomas retų Ukrainoje sertifikuotų preparatų užsakymas 

vaistinėse internetu ir atsiėmimas per parą. Vaistinių tinklas (,,Azovfarm“) save pristatydamas tvirtina, kad 

atsižvelgia į tą faktą, jog daugumos šeimų didelę pajamų dalis atitenka vaistų pirkimui, stengiasi derinti 

komerciją ir labdaringumą ir, pavyzdžiui, brangiai kainuojančius onkologinius preparatus realizuoja be 

prekių antkainio (Mariupolis pirmauja šalyje pagal onkologinių susirgimų skaičių). Vaistinės labdaringa 

veikla taip pat susideda iš to, kad ji medikamentais remia šefuojamas gydymo įstaigas, senyvus (pensinio 

amžiaus) asmenis, neįgaliuosius, veteranus, sportininkus ir kt. Ši vaistinė taip pat tvirtina, kad ir karinių 

veiksmų metu, nepaisant to, kad buvo problemų su vaistų pristatymu dėl nesaugumo, Mariupolio 

gyventojai buvo pilnai aprūpinti medikamentais ir medicinos paskirties prekėmis. Tinklas atidarė vaistinę 

ir prie fronto įsikūrusiame mieste Torecke, kuris buvo apšaudomas.
50

 

 

 

 

PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie 

kilmės šalis apdorojimo51 remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija 

buvo renkama, įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali 

būti išsamus. Be to, šis dokumentas negali nulemti sprendimo dėl konkretaus prašymo suteikti 

prieglobstį. Pažymoje nėra pateikiama Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

nuomonė ir ja nėra daroma joks politinis pareiškimas.  
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