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Kiekvieno kūdikio gimimas yra jaudinanti ir 
džiaugsminga akimirka šeimai. Visi tėvai nori 
matyti savo vaikus laimingus. Viliasi, kad vaikai 
nesirgs, laiku pradės vaikščioti, kalbėti, bus 
protingi, gabūs, kad mažylių gyvenimas bus 
šviesus ir džiaugsmingas. 

Tačiau gyvenimas nenuspėjamas. Ir žiniai, kad 
Jūsų mažylis turi Dauno sindromą, pasiruošti 
neįmanoma. Idealios vaiko ateities planai 
subyra kaip kortų namelis. Gimus „kitokiam“ 
vaikui, kiekviena šeima išgyvena savo nelaimę 
savaip. Sunkiausia, kai tėvai lieka su savo bėda 
vieni, ir niekas jiems nepataria, kaip gyventi 
toliau.

Turėti vaikutį su Dauno sindromu gali pasirodyti 
slegiančia našta. Tėvai gali pasijausti nusivylę ar 
net išsigandę išgirdę šią diagnozę. Dauguma 

mūsų ilgai kankinasi ieškodami tariamų klaidų 
savo praeityje. Dažnai į šį kaltės jausmą įsipina 
baimė pasirodyti netikusia moterim, vyru, 
mama ar tėčiu. Bet tam nėra jokio pagrindo. 
Nepasiduokite šiam jausmui. Nepasilikite vieni. 
Tuo nusivylimo, netikrumo, galimos kaltės, bet 
ir vilties jausmu su Jumis gali pasidalinti kiti 
tėvai, patyrę tuos pačius išgyvenimus. 

Kol kas nenustatyta, kodėl vaikai gimsta 
su Dauno sindromu. Tačiau svarbu, 
kad suprastumėte, jog šios diagnozės 
rezultatas nėra tai, ką Jūs padarėte ar 
ko nepadarėte. Dauno sindromą lemia 
tam tikra chromosomų būsena. Ji negali 
būti kontroliuojama ir tai nėra Jūsų 
kaltė.

Visi vaikai su Dauno sindromu 
yra unikalios asmenybės su savo 
ypatybėmis ir gebėjimais. Šeimos, 
susilaukusios tokių vaikų, yra tokios 
pat kaip ir visos kitos. Patrigubėjusi 21 
chromosoma žmogaus kūno ląstelėse 
nulemia fizinį žmonių su Dauno 
sindromu panašumą, tačiau jie nėra 
ryškesni nei individualūs Jūsų šeimos 
narių bruožai. 

Žmonės įvairiai reaguoja, kai jiems pranešama, 
kad jų vaikas turi Dauno sindromą. Daugelis 
teigia, jog šią akimirką prisimena labai ilgai ir 
aiškiai. Vieni išgyvena didelį liūdesį, kiti jaučia 
dar didesnį norą globoti savo vaiką. Daug tėvų 
apibūdina patirtą šoką, sugniuždžiusį juos 
fiziškai, emociškai ir psichologiškai. Atmetimo 
reakcija yra įprasta. Ryšys tarp tėvų ir mažylio 

ne visada atsiranda iš karto. Tai procesas, 
kuris tęsiasi visą vaiko augimo ir tobulėjimo 
laikotarpį. Po kurio laiko dauguma tėvų 
supranta, kad atstūmė ne vaiką, o diagnozę. 

Nemanykite, kad Jūsų partneris jaučiasi taip 
pat kaip Jūs. Mes visi reaguojame skirtingai, ir 
nėra teisingos ar neteisingos reakcijos. Kartais 
gali būti sunku palaikyti vienam kitą, todėl 
draugai, artimieji ar tėvai, turėję šią patirtį, 
gali jums padėti. Dauguma tėvų kalbasi su 
kitais žmonėmis apie tai, kaip jų vaikas auga 
ir vystosi, taip užsimiršdami apie patį Dauno 
sindromą. Gali būti tokių akimirkų, kai aplankys 
liūdesys pastebėjus, jog Jūsų vaikas yra lėtesnis 
nei Jūsų draugų ar kitų šeimos narių vaikai. Kaip 
ten bebūtų, taip nutiks vis rečiau ir rečiau, nes 
Jūsų vaikas vystysis ir augs, mokysis ir tobulės. 
Tereikia pastebėti jo gabumus, juos skatinti bei 
ugdyti.
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SVEIKI SUSILAUKĘ KŪDIKIO!

Rugilė, 9 m., Vilnius
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MAMA.
Tu būtinai išgirsi šį žodį, pažadu. 

Žinau, kad sumišai sužinojusi, kad tau gimė ne toks vaikas, kokio tikėjaisi. Žinau, kad labai bijai… 
Kad nori klykti iš baimės dėl nežinios, kuri, rodos, padalijo tavo gyvenimą per pusę. Žinau, kad 
jausmas, kuris neleis tau užmigti, bus panašus į gėdą prieš visą pasaulį, tarytum nesugebi 
pagimdyti sveiko kūdikio. Žinau, kad esi sugniuždyta, pasimetusi ir bejėgė. Kad kaltini save, 
mane, ir visą likusį pasaulį. Kad gedi. Kad manai, jog nusipelnei daugiau. Galbūt nė nenori  
manęs matyti. 

Mama… Laimę sudaro ne chromosomos. Ją sudaro neįkainojamos akimirkos, kurias patirsime 
kartu. Tokios, kaip pirmoji mano šypsena. Ir maži mano bateliai, padėti šalia jūsiškių. Iš tik tau 
nuskintų gėlių. Iš neišspjautos košės šaukšto. Iš nuoširdaus mūsų juoko. Iš pirmo ištarto žodžio. 
Iš akimirkos, kai užmigsiu tau ant pilvo ar stipriai laikysiu tėčio nykštį, žengdamas per kambarį.  
Iš pirmo perskaityto sakinio.

Šią akimirką aš mažas ir trapus jūsų kūdikis, negalintis to įrodyti. Galiu pasikliauti tik tavimi. Bet 
aš galiu būti kas tik panorėsi. Aš padovanosiu mūsų šeimai tūkstančius laimės akimirkų, pažadu!

Iš tinklaraščio Facebook‘e „Do – tai saulė danguje“ KAIP PASAKYTI BROLIAMS IR SESERIMS?
Tėvai labiausiai nerimauja, kaip kūdikis 
su Dauno sindromu paveiks jų šeimą. 
Psichologai teigia, kad tokio mažylio 
gimimas šeimas paveikia labiau teigiamai 
negu neigiamai. Kaip tėtis ar mama Jūs 
esate tas asmuo, kuris geriausiai nuspręs, 
kiek informacijos reikia žinoti kitiems Jūsų 
vaikams. 

Kai kurie tėvai teigia, kad jaunesni nei šešerių 
metų vaikai lengviau priima šią naujieną. 
Vyresnių nei 10 metų vaikų reakcija gali būti 
panaši į tėvų, todėl jiems gali prireikti laiko, 
kad susivoktų.

Parodykite pasitikėjimą savo vaikais, kalbėkite 
apie brolio ar sesers raidos ypatumus, 
bet jokiu būdu neužkraukite vaikams 
atsakomybės, kuri greičiausiai yra per didelė 
pagal jų amžių. Kiti vaikai neturi jaustis kalti 
dėl brolio ar sesers raidos ypatumų. Jie taip 
pat nori mamos ir tėčio dėmesio, nori būti 
svarbūs, reikalingi, mylimi, turi teisę į savo 
poreikius ir pomėgius.

Jie turėtų žinoti, kad kūdikis visada turės šį 
sindromą. Kad jo neišgydysi, nes tai nutinka 
dar gerokai prieš gimimą. Jie turėtų žinoti, 
kad Dauno sindromas nėra kieno nors 
kaltė, taip tiesiog nutinka. Kad tai nėra liga 
ar susirgimas.

Tėvai dažnai sako, kad svarbu atvirai ir 
dažnai kalbėti apie šį sindromą, kad ateityje 
tai nebebūtų naujiena. Nerimas mažėja, kai 
vaikai laiku gauna atsakymus į jiems iškilusius 
klausimus.

Brolių ir seserų susitikimuose vienas 
devynerių metų berniukas pasakė, kad 
žinojimas, kas vyksta, yra daug geriau nei 
įsivaizdavimas, kas gali nutikti. ,,Jeigu tėvai 
nieko nesako, tada vaikai galvoja, jog 
jie padarė kažką negero ir įtakojo tokią 
kūdikio būseną“.

Dovydas, 5 m., Vilnius

Iva, 7 mėn., Klaipėda

Austėja, 5 m., Panevėžys
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Benas, 9 m., Klaipėda

Kornelija, 6 mėn., Šiauliai Tomas, 27 m., Telšiai
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Kas yra dauno sindromas?

DAUNO SINDROMAS
Dauno sindromą lemia 21 chromosomos trisomija kūno ląstelėse. Tai yra vienas iš labiausiai 
paplitusių apsigimimų, susijusių su chromosomos anomalija. Ši anomalija 1866 metais dr. John 
Langdon Down iš Londono buvo išsamiai apibūdinta ir pavadinta jo vardu. 1959 metais Prancūzijoje 
profesorius ir gydytojas genetikas Jerome Lejeune atrado patrigubėjusią chromosomą, kuri įtakoja 
Dauno sindromą. 

Šiuo metu (2019 m. duomenimis) skaičiuojama, kad Lietuvoje yra apie 1 000 asmenų, turinčių 
Dauno sindromą. Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM duomenimis, tiek Lietuvoje, tiek 
ir visame pasaulyje maždaug 1 iš 700 kūdikių gimsta su šiuo sindromu. Lietuvoje tokių kūdikių 
kasmet gimsta iki 40.

Šis sindromas yra keletos simptomų ir požymių, kurie dažniausiai būna kartu, rinkinys.

Chromosomos yra miniatiūrinės ląstelių dalelytės, esančios mūsų kūnuose. Paprastai tariant, 
jos yra tarsi pastato plytos, kurios įtakoja mūsų individualias savybes, tokias kaip akių ir plaukų 
spalva. 46 chromosomos yra susigrupavusios poromis. Pusė jų yra iš mamos, kita pusė – iš tėvo. 
Kūdikiai su Dauno sindromu turi papildomą chromosomą (21), kuri padidina chromosomų 
skaičių iki 47.

Kajus, 1 mėn., Bergen, Norvegija
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DAUNO SINDROMO TIPAI
YRA TRYS DAUNO SINDROMO TIPAI:

• Trisomija 21 (95%) – 21-os chromosomos patrigubėjimas kiekvienoje ląstelėje.

• Translokacija (3-5%) – papildoma 21-a chromosoma prisijungia prie kitos chromosomos 
kiekvienoje ląstelėje.

• Mozaika (1-2%) – dalis ląstelių turi dvi 21-as chromosomas (t.y. normalų chromosomų skaičių), 
o dalis  – tris 21-as chromosomas.

Dėl ko įvyksta minėti chromosomų pokyčiai ir atsiranda Dauno sindromas, nėra iki galo aišku. 
Esama įvairių teorijų, tačiau jos tik iš dalies paaiškina sudėtingo proceso esmę. Tačiau puikiai 
žinomas faktas, kad kuo vyresni tėvai, ypač motina, tuo didesnė tikimybė gimti vaikui, turinčiam 
Dauno sindromą.

Chromosomų pakitimai nulemia tam tikrus Dauno sindromui būdingus išorinius bruožus, tokius 
kaip įstrižas akių plyšys, plokščias tarpuakis, viena delninė raukšlė, didesnis tarpas tarp 1-o ir 2-o 
pėdos piršto, trumpas kaklas, žemas ūgis. Tačiau kiekvienas kūdikis, turinti Dauno sindromą yra 
unikalus, vienas gali turėti tik vieną ar kelis iš minėtų bruožų, o kitas – ir daugiau.

Nepaisant Dauno sindromui būdingų išvaizdos ypatumų, Jūsų kūdikis turės savo 
asmenybę ir daug šeimos bruožų bei būdo savybių. Jis ar ji bus panašesnis į savo šeimą  
nei į bet kurį kitą asmenį su Dauno sindromu. 

MOTINOS AMŽIUS
TIKIMYBĖ SUSILAUKTI KŪDIKIO 

SU DAUNO SINDROMU
Jaunesnė nei 30 metų Mažiau nei 1 iš 1000

30 metų 1 iš 900

35 metai 1 iš 400

36 metai 1 iš 300

37 metai 1 iš 230

38 metai 1 iš 180

39 metai 1 iš 135

40 metų 1 iš 105

42 metai 1 iš 60

44 metai 1 iš 35

46 metai 1 iš 20

48 metai 1 iš 12

Kristupas, 4 m., Kaunas Titas, 22 m., Vilnius

Augustinas, 15 m., Skuodas
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KŪDIKIO LAVINIMAS
Mamos emocinė būklė turi didelę įtaką vaiko raidai. Įrodyta, kad ankstyvieji mamos ir vaiko 
santykiai nulemia kūdikio elgesį, emocinę raidą, bendravimą, pažinimą.

Dauguma naujagimių ir pirmųjų mėnesių kūdikių su Dauno sindromu nuo pat gimimo būna 
ramūs, mažiau nei jų sveiki bendraamžiai juda, tyrinėja aplinką ir reaguoja į ją. Jie daug miega, 
juos būna sunkiau pamaitinti. Kadangi žmogus pažįsta aplinką pirmiausiai savo pojūčiais – 
lytėjimu, rega, klausa, uosle, skoniu, – todėl nuo pat mažumės kūdikio raidai labai svarbi šių 
pojūčių stimuliacija. Tam, kad kūdikis galėtų atkreipti dėmesį į iš aplinkos gaunamus stimulus, jis 
turi juos visų pirma matyti, išgirsti ir tik po to analizuoti smegenimis. Daug reikiamų naudingų 
stimulų vaikučiui gali suteikti tėveliai, būdami kartu ar žaisdami su kūdikiu.

VAIKŲ SU DAUNO SINDROMU UGDYME SVARBU TINKAMAS 
PASKATINIMAS UŽ PAKARTOTĄ, ATLIKTĄ, IŠMOKTĄ VEIKSMĄ

Vaikai su Dauno sindromu mokosi 
naudodamiesi regimąja atmintimi. Tai 
reiškia, kad jie daugiau išmoksta per tai, 
ką pamato. Jiems lengviau išmokti kalbėti, jei 
žodžius lydi ženklai. Vaikų su Dauno sindromu 
mokymasis dažnai vyksta stebint aplinkinius, 
ypač kitus vaikus, ir juos mėgdžiojant. Kadangi 
šiems žmonėms būdingas atminties ir dėmesio 
sukaupimo trūkumas, mėgdžiojimo būdu 
įgytus įgūdžius reikės nuolat pakartoti tam, 
kad šie įgūdžiai įsitvirtintų kasdienėje veikloje. 
Šių vaikų ugdyme svarbus yra ir tinkamas 
paskatinimas už pakartotą, atliktą, išmoktą 
veiksmą.

Sutrikusios raidos vaikas vėliau pradeda pažinti 
ir suprasti pasaulį. Vėluoja judesio, kalbos, 
pažinimo, emocinė raida. Norėdami padėti 
vaikui geriau vystytis, tėvai turi įgyti daugiau 
žinių. Žaislus ir žaidimus vaikui reikia pritaikyti 
pagal jo galimybes ir suvokimą, tenka išmokti 

specialių judesio raidą skatinančių pratimų. Visi 
vaikai praeina tuos pačius raidos etapus, bet 
visi tai daro skirtingu laiku. Sutrikusios raidos 
vaikai tai daro lėčiau, raidos etapai yra ilgesni, ir 
kantrybės mokant tokius vaikus reikia daugiau.

Ankstyvoji kūdikystė – intensyviausio 
mokymosi periodas. Judesio raida yra 
pagrindas tolimesnei pažintinei ir kalbos raidai. 
Intensyviai vystosi vaiko smulkioji motorika, 
tobulėja regos, klausos, pažinimo raida. 
Visus šiuos įgūdžius vaikas įgyja žaisdamas. 
Svarbu stebėti, kaip vystosi Jūsų vaikas. 
Kiekvieną mėnesį lankydamiesi pas gydytoją 
papasakokite, ką ir kaip jūsų mažylis daro. Vaiko 
raidos tyrimas apima judesio, kalbos, pažinimo 
ir emocinius įgūdžius. Anksti nustačius raidos 
sutrikimo simptomus galima padėti vaikui 
geriau vystytis. Pirmi treji vaiko gyvenimo  
metai – pagrindinis laikotarpis, kai ankstyvoji 
reabilitacija yra pati efektyviausia.

Unė, 8 mėn., Vilnius

Matas, 6 m., Vilnius
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Tyrimai rodo, kad tie Dauno sindromą turintys vaikai, kurie iki pusės 
metų amžiaus nebuvo lavinami, o tiesiog ilgai pasyviai gulėdavo 
lovytėje (nes yra gana ramūs kūdikiai), savo fizine, kalbos ir protine 
raida stipriau atsilieka nuo vaikų, lavinamų beveik nuo gimimo. 
Pirmaisiais metais svarbu, kad kudikiai patirtų šiltą emocinį bendravimą 
su juos globojančiais asmenimis, kad juos kalbintų ir jiems šypsotųsi. Be 
to, svarbu juos pakankamai mankštinti ir skatinti jų domėjimąsi aplinka. 

Kalbindami vaiką, rodydami jam 
žaislus ir paveikslėlius (ryškius, 

kontrastingų spalvų), skatinkite jo 
socialinį kontaktą

Skatinkite kūdikį žaisti būnant 
įvairiose padėtyse – gulint ant 

nugaros, pilvo, šono, taip pat laikant 
ant rankų vertikalioje padėtyje

Kasdien skirkite laiko švelniam kūdikio masažui bei lengvai 
mankštelei. Pasitarkite su kūdikių masažo specialistu bei 

kineziterapeutu, kad galėtumėte juos tinkamai atlikti

Kalbindami vaiką, žodžius palydėkite 
gestais. Kalbinkite paprastais ir 
aiškiais sakiniais, venkite vartoti 

mažybinius žodžius

Stimuliuokite kūdikio burnytę bei 
liežuvį, atlikdami burnos masažą. 

Pasitarkite su logopedu, kad 
galėtumėte jį tinkamai atlikti

KELETAS PATARIMŲ KŪDIKIŲ VYSTYMOSI ETAPAI

VYSTYMOSI 
SRITIS

GEBĖJIMAI
AMŽIAUS TARPSNIAI

DS turintys 
vaikai

Įprastos 
raidos vaikai

Bendri judėjimo 
įgūdžiai  
(judėjimo aplink)

Laiko galvą tiesiai sėdėdamas
Sėdi vienas
Stovi vienas
Vaikšto vienas

3–9 mėn.
6–16 mėn.
12–38 mėn.
13–48 mėn.

1–4 mėn.
5–9 mėn.
9–16 mėn.
9–17 mėn.

Smulkiosios 
motorikos 
įgūdžiai, 
akių ir rankų 
koordinacija

Seka objektą akimis
Siekia ir suspaudžia daiktus 
Perduoda daiktą iš rankos į ranką
Stato bokštą iš 2 kaladėlių
Kopijuoja apskritimą

1,5–8 mėn.
4–11 mėn.
6–12 mėn.
14–32 mėn.
36–60 mėn.

1–3 mėn.
2–6 mėn.
4–8 mėn.
10–19 mėn.
24–40 mėn.

Bendravimo 
įgūdžiai

Taria ,,tete“, ,,mama“
Reaguoja į paprastus žodžius
Pirmi ištarti reikšmingi žodžiai
Parodo gestais, ko nori
Dviejų žodžių frazės

7–18 mėn.
10–18 mėn.
13–36 mėn.
12–30 mėn.
18–60 mėn.

5–14 mėn.
5–14 mėn.
10–23 mėn.
11–19 mėn.
15–32 mėn.

Asmeniniai 
ir socialiniai 
įgūdžiai

Kalbinamas šypsosi 
Pats valgo sausainius
Geria iš puoduko
Kontroliuoja šlapinimąsi
Kontroliuoja tuštinimąsi

1,5–4 mėn.
6–14 mėn.
12–23 mėn.
18–50 mėn.
20–60 mėn.

1–2 mėn.
4–10 mėn.
9–17 mėn.
14–36 mėn.
16–48 mėn

Mėta, 6 m., Vilnius ir Fabian, 5,5 m., Maišiagala
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Labai svarbu ištirti kūdikio su Dauno sindromu sveikatą ne tik siekiant kuo greičiau nustatyti 
galimus sveikatos sutrikimus, bet ir tikintis jų išvengti (arba laiku pastebėti) ateityje. 

Tam tikslui yra sudaromas vaiko sveikatos stebėjimo planas. Jį sudaro vaiko gydytojas kartu su tam 
tikrų sričių specialistais. Laikantis plano rekomendacijų, yra tikimybė laiku pastebėti bei numatyti 
galimų ligų ar sveikatos sutrikimų rizikas. 

KŪDIKIO SVEIKATA

2 mėn. – 1 metai

Rekomendacijos vaiko sveikatos stebėjimui

Pediatro ar šeimos gydytojo stebėjimas. Paciento raidos dinamikos stebėjimas, fizinės būklės 
rodiklius pažymint diagramose, šių rodiklių pokyčių stebėjimas

Konsultacija Vaiko raidos centre, psichomotorinės raidos vertinimas

Vaikų kardiologo konsultacija, širdies echoskopija

Vaikų neurologo ar psichoneurologo konsultacija 2 k. per metus. Konsultacija dėl galimos 
mielopatijos. Jei pastebimi simptomai, reikia atlikti stuburo kaklinės dalies radiologinį tyrimą

Klausos vertinimas, audiograma (dėl galimo vidurinės ausies uždegimo) (6 mėn.)

Vaikų endokrinologo konsultacija (9–12 mėn). 

Skydliaukės funkcijos vertinimas, TTH koncentracijos tyrimas

Specialus lavinimas (ankstyva stimuliacija, mankšta)

Oftalmologo konsultacija (dėl galimo žvairumo, kataraktos) (6–12 mėn.)

Vaikų chirurgo konsultacija

Vaikų gastroenterologo konsultacija dėl celiakijos ir Hiršprungo ligos

Bendras kraujo tyrimas su pilna formule 2 k. per metus dėl padidėjusios hematologinių ligų 
rizikos. Esant indikacijoms – gydytojo hematologo konsultacija

Skiepai pagal skiepų kalendorių, atsižvelgiant į paciento širdies-kraujagyslių bei  
neurologinę būklę

Esant chromosomų skaičiaus patologijai, kuri sąlygoja psichomotorinės raidos atsilikimą 
bei ankščiau išvardintus sveikatos sutrikimus, rekomenduojama kreiptis į NDNT (Neįgalumo 
ir nedarbingumo nustatymo tarnybą) spręsti negalios grupės nustatymo klausimą pagal 
galiojančius LR įstatymus (kreipiantis turėti DISC vertinimo rezultatus – vertinimą atlieka Vaiko 
raidos centras ir kt. įstaigos).

1 metai – 5 metai

Jeigu buvo rekomenduota tęsti stebėjimą, tuomet vizitai tęsiami pagal numatytą planą

Klausa 1 k. per metus. Elgesinė audiograma ir timpanometrija, ausiai specifiškas elgesio  
klausos tyrimas

Obstrukcinės miego apnėjos įvertinimas

Kaklo rentgenas (dėl atlanto aksialinio sąnario nestabilumo rizikos)

Vaikų endokrinolo konsultacija, skydliaukės funkcijos stebėjimas

Polisomnografija (4 metų)

Specialus lavinimas, fizinė, veiklos ir kalbos terapija

Asmens higienos mokymas, savarankiškumo ugdymas

Tinkamos mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių ugdymas

Deimantė, 9 m., Vilnius Dovydas, 5 m., Vilnius
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*Šių dienų LR įstatymai nenumato reabilitacijos galimybių turint vien Dauno sindromo diagnozę. 
Dažnai šį sindromą lydi įvairūs raidos, psichikos ir elgesio sutrikimai, kurie yra įvertinami pagal tam 
tikrą ligos kodų sistemą. Dažniausiai pasitaikantis ligos kodas, kuris yra nustatomas kūdikiams su 
Dauno sindromu, yra „mišrus raidos sutrikimas“ – kodas F83. Nustačius šį kodą Jūsų kūdikiui, yra 
galimybė pasinaudoti šiomis reabilitacijos programomis.

REABILITACIJŲ PROGRAMOS, KURIOS 
PRIKLAUSO VAIKUI, TURINČIAM LIGOS 
KODĄ F83*
Lentelėje pateikiamos Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos apskrityse esančios reabilitacijos 
galimybės. Kur kreiptis kituose miestuose, Jums nurodys vaiko gydytojas arba artimiausia 
gydymo įstaiga, turinti ankstyvosios reabilitacijos skyrius.

Daugiau informacijos:
http://www.vlk.lt/naujienos/Puslapiai/Ligoni%C5%B3-kasos-kaip-gauti-reabilitacij%C4%85.aspx
http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/sveikatos-prieziuros-paslaugos/medicinine-reabilitacija/
Puslapiai/RehabPlacesInfants.aspx

Pastabos: 
surinkta informacija apima didžiuosius Lietuvos miestus bei pagrindines reabilitacijos paslaugas 
teikiančias įstaigas. Sąrašas nėra baigtinis.

Vaikučiui su Dauno sindromu bei jį auginančiai šeimai jau nuo pat gimimo prireikia 
specialistų (ir ne tik jau minėtų medikų) pagalbos. Reikia išmokyti vaiką pamaitinti, 
stimuliuoti jo nepakankamus pojūčius, lavinti smulkiuosius ir bendruosius 
judesius, kalbos sistemą. Šias problemas gali padėti ir padeda spręsti dalyvavimas 
vadinamosios Ankstyvosios reabilitacijos programose.

Vincas, 1 m. 4 mėn., Sidnėjus, Australija
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PROGRAMA
LANKYMO 

TIPAS
UŽSIĖMIMŲ / 

DIENŲ SK.
KAS SIUNČIA VIETA

IKI KOKIO 
AMŽIAUS

1

Antrinio lygio ankstyvoji 
reabilitacija

(atliekamas raidos įvertinimas 
DISC metodika; galima gauti tik 
paslaugas be DISC įvertinimo)

Dienos 
stacionaras

40 užsiėmimų Vaiko gydytojas

- Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai
- Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo 
Vaiko raidos centras
- LSMU ligoninės Kauno klinikų filialas, Vaikų reabilitacijos ligoninė 
„Lopšelis“
- Poliklinikos (45 poliklinikos visoje Lietuvoje)

Gali būti atliekama iki 
7 metų, prioritetine 
tvarka iki 4 m. 
vaikams, kurie 
nelanko ugdymo 
įstaigų arba negauna 
jokios specialistų 
pagalbos

2 Reabilitacija II
Medicininė 
reabilitacija

24 dienos
Vaiko gydytojas, 
su reabilitologo 
rekomendacija

- LSMU ligoninės Kauno klinikų filialas, Vaikų reabilitacijos ligoninė 
„Lopšelis“
- Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Vaikų ligoninės Vaikų 
reabilitacijos skyrius Druskininkų „Saulutė“
- Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“

Iki 3 metų (po to – 
sveikatą grąžinantis 
gydymas)

3

Ankstyvoji reabilitacija III 
(ART III)

(atliekamas raidos įvertinimas 
DISC metodika; nuo 6 metų – 
Vecsler metodika)

Medicininė 
reabilitacija

16 dienų

Bendrosios praktikos 
gydytojas, pediatras, 
neurologas, 
psichiatras ir kiti vaikų 
ligų specialistai

- Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo 
Vaiko raidos centras
- LSMU ligoninės Kauno klinikų filialas, Vaikų reabilitacijos ligoninė 
„Lopšelis“
- Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Vaikų ligoninės Vaikų 
reabilitacijos skyrius Druskininkų „Saulutė“ 

Iki 7 metų (po to 
pagal PPT išduotas 
rekomendacijas 
perima ugdymo 
įstaigos)

4 Ambulatorinė reabilitacija II
Dienos 
stacionaras

16 apsilankymų
Vaiko gydytojas per 
reabilitologą

- Vaikų ligoninės, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo 
Vaikų ligoninės Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius
- LSMU ligoninės Kauno klinikų filialas, Vaikų reabilitacijos ligoninė 
„Lopšelis“ (pasirinkus sanatorinį gydymą, lydintis suaugusysis apmoka 
savo „lovą“ ir maitinimą)
- Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Vaikų ligoninės Vaikų 
reabilitacijos skyrius Druskininkų „Saulutė“ (pasirinkus sanatorinį gydymą, 
lydintis suaugusysis apmoka savo „lovą“ ir maitinimą)
- Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“ (pasirinkus 
sanatorinį gydymą, lydintis suaugusysis apmoka savo „lovą“ ir maitinimą)

Iki 18 metų (nuo 8 m. 
turi turėti neįgalumą, 
nesvarbu kokio 
lygio)*

*SVARBU! Ši reabilitacija skiriama vietiniams gyventojams, kurie gyvena tame pačiame mieste. Jį išnaudojus, gali būti neskiriama reabilitacija II arba sveikatos grąžinantis gydymas. Jis dažniausiai skiriamas 
tada, kai nėra galimybės skirti sveikatos grąžinantį gydymą arba reabilitaciją II

5 Sveikatą grąžinantis gydymas
Medicininė 
reabilitacija

22 dienos
Vaiko gydytojas per 
reabilitologą

- Abromiškių reabilitacijos ligoninė
- Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Vaikų ligoninės Vaikų 
reabilitacijos skyrius Druskininkų „Saulutė“
- Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“

Nuo 3 metų

6 Logopedo užsiėmimai

10+10 (10 
užsiėmimų 
privaloma + 
10 papildomai, 
maks. 20 
užsiėmimų)

Vaiko gydytojas - Poliklinikos, kurios turi logopedo paslaugas

Priklauso iki 7 metų, 
bet prioritetine tvarka 
vaikams iki 4 metų, 
kurie negauna jokios 
specialistų pagalbos
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Benjaminas, 5 m., Kaunas

Mae, 5 m., Austin, JAV
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DAUNO SINDROMO ASOCIACIJA 
LIETUVOJE
Dauno sindromo asociaciją 2012 metais įkūrė grupė tėvų, auginančių vaikus su Dauno sindromu. 
Jie pasigedo organizacijos, vienijančios vaikus su Dauno sindromu auginančias šeimas ir ginančios 
jų teises bei interesus.

Šiuo metu asociacija palaiko ryšį su 500 šeimų, auginančių vaikus su Dauno sindromu. Kasmet 
prisijungia iki 40 naujų šeimų – maždaug tiek „saulyčių“ gimsta Lietuvoje per metus.

Todėl ir esame čia. Tam, kad papasakotume ne kas yra DS (apie tai medikai, nors ir nedaug, 
tačiau jau yra rašę), o ką reiškia gyventi su DS, ką reiškia auginti vaikutį su DS. Esame čia tam, kad 
pasidalintume savo sukaupta patirtimi, džiaugsmais, rūpesčiais, sunkumais, iššūkiais ir pasiekimais. 

Esame čia tam, kad mūsų visuomenei parodytume, kad mūsų vaikai pajėgūs mokytis 
ir išmokti. Kad jie yra aktyvūs, žvalūs ir gudrūs vaikai. Kaip ir bet kurie sveikieji, jie yra 
smalsūs, jiems viskas įdomu, jie viską nori žinoti… Jiems tik reikia šiek tiek daugiau pagalbos 
nei sveikiems vaikams. Ir viskas. Jie šiek tiek kitokie, tačiau tuo pat metu tokie patys kaip ir visi.

Kviečiame bendrauti. Kviečiame pasižiūrėti, kaip gyvename mes. Kaip mes džiaugiamės ir kaip 
mokame tuo džiaugsmu dalintis. Ateikit. Atrieksime ir jums storą riekę. Kaip duonos, kurios tokią 
akimirką reikia jūsų sielai…

Dauno sindromo asociacija

Iniciatyvos

www.saulytes.lt 
info@saulytes.lt  
+370 606 44 444 (Neringa, asociacijos vadovė)

Asociacijos veiklų koordinatorė Šiaulių apskrityje – Vilma Vaitkienė 
+370 616 14 648 
siauliai@saulytes.lt

Asociacijos veiklų koordinatorė Klaipėdos apskrityje – Sanna Karosas 
+370 659 70 052 
sanna@saulytes.lt

Asociacijos veiklų koordinatorė Marijampolės apskrityje – Sigita Barišauskienė 
+370 656 42 670 
suvalkijos.saulytes@gmail.com

Asociacijos veiklų koordinatorė Rokiškio rajone – Jurga Tuskienė 
+370 630 10 333 
rokiskis@saulytes.lt

Mūsų bendruomenė

Pasikalbėkime

Tinklaraščiai

FB: Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija (fb.com/dsasociacija/) 
FB: Saulytės (grupė slapta, prieiga tik per grupės narius)

+370 678 16440 (mama Indrė, auginanti sūnų Majų) 
+370 686 13172 (tėtis Alvaras, auginatis sūnų Donatą)

FB: Pozityviai apie Dauno sindromą (fb.com/pozityviai.apie.Dauno.sindromą/) 
FB: Do - tai saulė danguje (fb.com/tai.saule.danguje/) 
FB: Mato diena (fb.com/Matodiena/) 
FB: Tito istorijos (fb.com/titoistorijos/) 
FB: Elizabeth mamos dienoraštis 
FB: Kitokia seima (fb.com/kitokiaseima/) 
INSTA: @ievakurash

#meilechromosomuneskaiciuoja
#galiudaugiauneitumanai
#nenurašykOPalaikyk 
#daunosindromasnekliutis
#pasaulinedaunosindromodiena
#ŽmoniųSuDaunoSindromuIrJųGlobėjųAsociacija
#SveikaSaulyte
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