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Ruošiuosi kelionei lėktuvu: ką būtina žinoti apie 
vaistus ir medicinines pažymas? 

Rečiau keliaujantieji lėktuvais dėl įprastų oro uostų procedūrų – bagažo registracijos ir saugumo patikros – dažnai nerimauti ima gerokai 
iki skrydžio. Keleivius, kuriems aktualu lagamine vežti vaistus ar sveikatos būklę nurodančius dokumentus, gali apimti dar didesnis galvos 
skausmas: ar galima gabenti vaistus rankiniame bagaže, jei taip, kaip juos pakuoti? Ar reikia pasirūpinti specialiomis pažymomis, jei turite 
specialiųjų poreikių? Dažnai atsakymai į šiuos ir panašius klausimus gali būti gyvybiškai svarbūs ar bent jau gerokai numalšinti stresą.

 Vaistų kiekis lagamine 
neribojamas

 Svarstantiesiems, kokius aps-
kritai medikamentus rankinia-
me bagaže galima turėti, labai 
nuogąstauti neverta – apriboji-
mų vežtis vienus ar kitus vaistus 
nėra, užteks tik atkreipti dėmesį 
į skysčio pavidalo vaistus. 

„Skystiems vaistams, kuriuos 
keleiviams gyvybiškai svarbu 
naudoti kelionės metu, netaiko-
mi rankiniame bagaže gabenamų 
skysčių ribojimo reikalavimai 
(skysčiai 1 l talpos sandariame 
maišelyje ne didesnėse nei 100 
ml talpose) ir jų nereikia pakuo-
ti kartu su kitais skysčiais į 1 l 
talpos maišelį. Vaistus pakanka 
išimti iš rankinio bagažo ir ats-
kirai pateikti aviacijos saugumo 
darbuotojui patikrinti. Be to, jų 
vežtis galite tiek, kad pakaktų 
ne tik skrydžio metu, bet ir vi-
sos kelionės laikotarpiu, iki kol 
pasieksite galutinį kelionės tiks-
lą. Tai reiškia, kad vaistų kiekis 
lagamine nėra ribojamas“, – tei-
gia Lietuvos oro uostų Saugos ir 
saugumo veiklos koordinatorius 
Ričardas Martinaitis. 

Visgi Lietuvos oro uostų atsto-
vas patikslina, kad čia kalbama 
apie vaistus, kuriems taikomas 
„gyvybės ar mirties“ kriterijus, 
tai yra keleivis privalo vartoti 
skystus vaistus visos kelionės 
metu, jie yra jam specialiai skir-
ti gydytojo, atvykus į kitą šalį jų 
nebūtų galima ten įsigyti bet ku-
rioje vaistinėje.  

„Kontaktinių lęšių skystis, vais-
tai nuo kosulio ar slogos nėra „gy-

vybės ar mirties“ vaistas, priešin-
gai nei insulinas, vaistai ampulėse, 
tad viršyti įprastą 100 ml kiekį 
rankiniame bagaže galima tik ve-
žantis pastaruosius medikamen-
tus. Registruotame bagaže skystus 
vaistus galima gabenti bet kokiais 
kiekiais“, – teigia jis.  

Kalbant apie insuliną, R. Mar-
tinaitis pažymi, kad drauge su 
juo keleivis gali turėti ir švirkštus 
su adatomis, insulino pieštukus, 
insulino pompą ar kitą kelionė-
je reikalingą diabeto įrangą. Ją ir 
insuliną taip pat reikia pateikti 
patikrinti atskirai. Turintiesiems 
nenuimamą insulino pompą apie 
tai derėtų iš anksto perspėti avi-
acijos saugumo darbuotoją, kad 
šis patikrą galėtų atlikti aviacijos 
saugumo įranga ir rankiniu būdu. 

Receptų kopijos 
gali praversti

 R. Martinaitis taip pat atkrei-

pia dėmesį, kad visais atvejais 
vaistų poreikį ir kiekį gali tekti 
pagrįsti patikros darbuotojui.  

„Keleiviams, norintiems iš-
vengti tokių situacijų, patariame 
pasirūpinti reikalingiausių ve-
žamų vaistų receptų kopijomis. 
Nors tai daryti nėra privaloma, 
ši mūsų rekomendacija padės 
lengviau argumentuoti aviacijos 
saugumo darbuotojui vežamų 
vaistų reikalingumą“, – teigia 
Saugos ir saugumo veiklos ko-
ordinatorius.  

Medicininės pažymos – 
kartais būtinos  

R. Martinaitis pastebi, kad 
dažnai kyla diskusijos ne tik dėl 
medicininių pažymų, leidžian-
čių besilaukiančioms moterims 
skristi, bet ir dėl galimybės aps-
kritai joms tai daryti.  

„Viskas priklauso nuo oro lini-
jų taisyklių, tačiau skristi lėktu-

vu tikrai galima iki 28 nėštumo 
savaitės – dažniausiai ir be jokių 
pažymų, vėliau būsimų mamų 
gali būti prašoma jomis pasirū-
pinti. Apskritai skristi oro vežė-
jai greičiausiai neleis likus 4 sa-
vaitėms iki gimdymo. Tiesa, šie 
skaičiai aktualūs, jei laukiatės 
tik vieno mažylio ir nėra jokių 
komplikacijų – esant daugiavai-
siam arba sudėtingam nėštumui 
vienos oro linijos nuo 32 nėštu-
mo savaitės prašys medicininės 
pažymos, o kitos skristi, deja, 
neleis visai. Reikšmės turėti gali 
ir skrydžio trukmė. Bet kuriuo 
atveju prieš įsigyjant bilietą pa-
tariama susisiekti su oro linijo-
mis, kuriomis ketinama vykti, ir 
pasitikslinti konkrečias sąlygas“, 
– sako R. Martinaitis. 

Pasak atstovo, oro uostų parei-
gūnai taip pat turi teisę pasiteirau-
ti nėščiosios apie jos būklę, todėl 
raštiškas anglų kalba pateiktas gy-

dytojo leidimas gali padėti išveng-
ti besilaukiančioms mamoms ne-
sklandumų oro uoste.    

Metalo ieškiklis 
gali suveikti

 R. Martinaitis atkreipia dė-
mesį, kad keleiviams, turintiems 
medicininių įtaisų, metalo ieš-
kiklis oro uoste gali suveikti 
nepriklausomai nuo įtaiso or-
ganizme dydžio – skirtinguose 
oro uostuose patikros įrenginių 
jautrumas gali būti nevienodas. 
Keleiviams, kurie turi medicini-
nius implantus, rekomenduoja-
ma žodžiu apie tai įspėti aviaci-
jos saugumo darbuotoją.  

„Gali būti, kad, metalo ieški-
kliui suveikus, turėsite darbuo-
tojui pasakyti, kurioje vietoje 
yra medicininis įtaisas, parodyti 
tą vietą ar leisti ją patikrinti ran-
komis ar su aviacijos saugumo 
įranga. Tačiau keleivio teisė yra 
pageidauti tai padaryti atskiro-
je patalpoje, atokiau nuo likusio 
personalo ir keleivių“, – aiškina 
R. Martinaitis. 

 Apie Lietuvos oro uostus 
Lietuvos oro uostų tinklui 

priklauso trys oro vartai Vil-
niuje, Kaune ir Palangoje. Per 
2018 m. jie aptarnavo 6,3 mln. 
keleivių ir 61 tūkst. skrydžių. 
Vasaros sezono metu iš Lie-
tuvos oro uostų 14 aviakom-
panijų tiesiogiai skraidina 86 
reguliariosiomis kryptimis į 67 
miestus 27 šalyse. 
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Kretingos parapija pradeda pasirengimą Pastoracinės tarybos rinkimams
Šūkiu „Štai aš visa darau nauja!“ Kretingos Viešpaties 

Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapija pradėjo rengtis 
spalio 27 dieną vyksiantiems Pastoracinės tarybos rinki-
mams. Keturis rugsėjo sekmadienius bažnyčios šventoriu-
je veiks Rinkimų paviljonas, kuriame vyks pristatomieji 
renginiai ir parapijos narių registracija rinkimams.

„Visus kviečiu į Pastoracinės ta-
rybos rinkimus – mūsų parapijos 
šventę, kad atrastume ir pažintu-
me vienas kitą. Kuriant parapijos 
bendruomenę, kiekvienas yra la-
bai reikalingas ir svarbus, – sakė 
parapijos klebonas brolis Astijus 
Kungys. – Nuostabu, kad Kretin-
gos parapijoje šie rinkimai vyks 
būtent spalį, kurį popiežius Pran-
ciškus paskelbė ypatingu misijų 
mėnesiu“.

Telšių vyskupo sprendimu įstei-
giamos parapijos Pastoracinės ta-
rybos užduotis – padėti klebonui 

planuoti ir vykdyti parapijos sielo-
vadą, aptarti bendruomeninio gy-
venimo klausimus bei problemas, 
priimti sprendimus ir rūpintis jų 
įgyvendinimu. Pastoracinė tary-
ba koordinuoja ir stiprina pasau-
liečių apaštalavimą, telkia įvairias 
parapijoje veikiančias organizaci-
jas, judėjimus ir iniciatyvas ben-
drai veiklai tiek parapijos viduje, 
tiek visuomenėje. Pastoracinė 
taryba yra sudaroma iš narių, įei-
nančių pagal šventimų tarnystę, 
taip pat išrinktųjų ir pakviestųjų 
narių. Penkerių metų kadencijai 

renkama Pastoracinė taryba pagal 
galimybes turi atspindėti visos pa-
rapijos sudėtį (amžiaus, profesijos, 
išsilavinimo, socialinės padėties 
ir gyvenamosios vietos atžvilgiu). 
Atsižvelgiant į Pastoracinių tarybų 
nuostatuose rekomenduojamus 
rinkėjų ir išrinktųjų skaičius, Kre-
tingos Viešpaties Apreiškimo Švč. 
Mergelei Marijai parapijoje bus 
renkamas maksimalus 15 narių 
skaičius.

Organizuoti rinkimus nuspręs-
ta rugpjūčio 13 dieną šv. Antano 
rūmų salėje vykusiame Kretin-
gos Viešpaties Apreiškimo Švč. 
Mergelei Marijai parapijos susi-
rinkime, kuriame buvo pristatyti 
prieš dvejus metus Telšių vyskupo 
Kęstučio Kėvalo patvirtinti Telšių 
vyskupijos parapijų Pastoracinių 
tarybų nuostatai. Šio susirinkimo 
metu Kretingos Viešpaties Ap-

reiškimo Švč. Mergelei Marijai pa-
rapijos Pastoracinės tarybos rin-
kimus organizuoti buvo pavesta 
Rinkimų komisijai, kurią sudaro 
Dalia Katauskienė, Aldona Ker-
pytė, Rimantas Radzevičius, Jonas 
Drungilas, Virginija Mickutė, Ma-
tas Mizgiris, Jolanta Klietkutė.

Pastoracinės tarybos Rinkimų 
komisija skelbia, kad pasirengimas 
rinkimams parapijoje bus organi-
zuojamas keliais etapais. Keturis 
rugsėjo sekmadienius (8, 15, 22 
ir 29 dienomis), po kiekvienų šv. 
Mišių bažnyčios šventoriuje veiks 
Rinkimų paviljonas, kuriame vyks 
pristatomieji renginiai ir parapijos 
narių registracija rinkimams. Iki 
spalio 4 d. vyks kandidatų į Kre-
tingos Viešpaties Apreiškimo Švč. 
Mergelei Marijai parapijos Pasto-
racinę tarybą (PPT) siūlymai. Save 
arba kitus asmenis galima siūlyti 

užpildant PPT kandidato anketą 
ir įmetant ją į balsadėžę bažnyčios 
gale, taip pat internetu arba atėjus į 
rugsėjo sekmadieniais šventoriuje 
veikiantį Rinkimų paviljoną. Spa-
lio 13 ir 20 dienomis vyks Pasto-
racinės tarybos kandidatų prista-
tymas parapijai.

Balsuoti ir būti renkami Pasto-
racinės tarybos rinkimuose galės 
tik užsiregistravę parapijos nariai. 
Parapijos narių registracija vyksta 
dviem būdais: užpildant Parapijos 
nario registracijos anketą interne-
tiniame puslapyje kretingospran-
ciskonai.lt arba anketą raštu, kurią 
galima gauti Rinkimų paviljone ar 
bažnyčios raštinėje.

Kretingos Viešpaties Apreiškimo 
Švč. Mergelei Marijai parapijos
Pastoracinės tarybos Rinkimų 

komisijos inf.


