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Dalyvavimas	  sveikatos	  politikoje	  I

Dalyvavimas LR SAM darbo grupėse:
• Lietuvos Bioetikos komiteto kolegija.
• Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos
priemonių kompensavimo komisija.
• Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014-‐2020
metų programos rengimo darbo grupėje.
• Nacionalinės transplantacijos programos rengimo
darbo grupėje.
• Nuo 2014 m. gruodžio pab. OHLB „Kraujas“ pirmininkė
Ieva Drėgvienė išrinkta Pacientų forumo pirmininke.
• Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos
įgyvendinimo ir onkologinės pagalbos organizavimo
stebėsenos taryba.



Dalyvavimas	  sveikatos	  politikoje	  
Teikti siūlymai dėl teisės aktų, vaistų kompensavimo ir kt. klausimais
• 2015 m. priimtas Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas (išsiųsta 14 raštų į SAM, Vyriausybę,
Seimo nariams nuo OHLB Kraujo ir kitų pacientų organizacijų; dalyvauta LR Seimo komitetuose).

• Šiuo metu LR Seime svarstomas Pagalbinio apvaisinimo įstatymas (išsiųsti 9 raštai, atsiliepimai nuo
17 pacientų organizacijų, dalyvavimas LR Seimo Sveikatos komitete).

• SAM teiktas raštas dėl rezervinių vaistų įtraukimo į kompensavimą.
• SAM teiktas raštas dėl Kraujodaros ląstelių indikacijų praplėtimo ir kokybinių reikalavimų.
• SAM raštas dėl retų ligų ir būklių kompensavimo su lydinčiu projektu.
• SAM teikti 6 raštai kompensuoti vaistus pacientams.
• SOCMIN teikti siūlymai dėl neįgalumo nustatymo.
• Dalyvavimas LR Seimo komitetuose dėl lengvatinio PVM nekompensuojamiems receptiniams
vaistams.

• Dalyvavimas LR Seimo komitetuose ir įstatymo projekto parengimas dėl ligos ir motinystės
pašalpos įstatymo keitimo, bei Darbo kodekso.



Onkopsichologinėpagalba
• OHLB „Kraujas“ siekia užtikrinti psichologinės pagalbos prieinamumą onkologiniams
pacientams ir jų artimiesiems.

• Psichologinė pagalba yra teikiama gydymosi metu, remisijoje esantiems pacientams,
sergančiųjų artimiesiems. Taip pat konsultuojami pasveikusieji, patiriantys sunkumų
grįžtant į įprastą gyvenimo ritmą, netektį išgyvenantys žmonės.

Bendrija teikia nemokamas paslaugas:
• Individualias psichologo konsultacijas onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems.
2015 metais suteiktos 1342 konsultacijos (projektą finansavo Vilniaus miesto
savivaldybė, Sanofi, Roche).

• Grupinę psichoterapiją (pacientų dalijimasis savo patirtimi, paramos grupės
artimiesiems). 2015 metais vyko 15 paramos grupių, po 10 susitikimų (projektą
finansavo Vilniaus miesto savivaldybė).

• Seminarus aktualiomis temomis, susijusiomis su onkologinės ligos sukeltais gyvenimo
pokyčiais, išgyvenamomis emocijomis ir kylančiais rūpesčiais. 2015 metais surengti 68
seminarai įvairiuose Lietuvos miestuose (projektą finansavo Vilniaus miesto
savivaldybė ir Neįgaliųjų reikalų departamentas).

• Užsiėmimus ir kūrybines dirbtuves (fraktalų piešimas, atvirukų ir knygų skirtukų
gamyba ir spalvinimas, kitos meno terapijos technikos). 2015 metais vyko 56
užsiėmimai.



Pagalba	  pacientams
• Dietologokonsultacijos.
2015metais buvokonsultuoti 928pacientai.
• Pacientų apgyvendinimas.
2015 metais nemokama apgyvendinimo paslauga pasinaudojo
1242 pacientai.
• Ligos ambasadoriai. Šiuo metu tarp OHLB „Kraujas“ narių yra 18
ligos ambasadorių, į kuriuos pacientai gali kreiptis Vilniuje, Kaune
ir Klaipėdoje.

• Vaistų pirkimas, buvo pirkti vaistai 4 pacientams.



Gydymosi	  sąlygų	  	  gerinimas

VUL	  Santariškių	  klinikų	  HOTC	  įrengimas:

• Pacientų	  laukiamojo	  įrengimas.
• Kaulų	  čiulpų	  transplantacijos	  virtuvės	  

įrengimas.
• Gydytojų	  poilsio	  kambarys.

Kitos	  buitinės	  prekės	  pacientams:

• Pižamos,	  150	  vnt.
• Rankšluoščiai.	  
• Indai ir kt.	  Reikmenys.
• Smulki buitinė technika:	  virduliai,	  kirpimo

mašinėlė ir t.t.



Informaciniai	  leidiniai
Siekiant ugdyti pacientus, skatinti jų aktyvumą ir domėjimąsi ligos
specifikos ir pažangių gydymosi galimybių klausimais, bendrija nuolat
rengia ir leidžia įvairias knygas, lankstinukus ir kitokius leidinius.
Leidinių pobūdis:
• Informacija apie ligas. Leidiniai apie skirtingas kraujo ligas, jų
simptomus, gydymo būdus ir pan. (lėtinė limfoleukemija, lėtinė
mieloleukemija, ne Hodžkino limfoma, kt.)

• Psichologinė pagalba. Leidiniai įvairiomis psichologinėmis temomis:
vėžio diagnozės priėmimas, streso valdymo gidas, savipagalbos būdai,
depresijos ir negatyvių emocijų valdymas, ligos atsinaujinimo baimė ir
kt. (leidinius finansavo : SAMprojektas, Vilniaus miesto savivaldybė)

• Lankstinukai: atmintinė apie neutropeninę dietą, rekomendacijos
trombocitopenijosperiodu.

Portale www.kraujas.lt ir paskyroje Facebook.com/kraujas.lt nuolat
pateikiama informacija apie bendrijos veiklas, skirtingas kraujo ligas ir jų
gydymą, psichologinępagalbą,mitybą, renginius ir kt.



Kasmetiniai	  renginiai
• Konferencija „Kraujodiena“ gegužėsmėn.
Konferencijoje dalyvavo virš 150 pacientų ir 120 šeimos
gydytojų
• Kraujo ligų žinomumodienos rugsėjomėn.
Organizuojami vieši, informaciniai renginiai visuomenei, siekiant
didinti žinomumą apie kraujo ligas ir mažinti vėžio stigmą bei
atskirtį tarp sergančiųjų ir sveikų visuomenės narių.
2015 m. rugsėjo 15 d. renginys Katedros aikštėje ir vakaras
Pranciškonų kieme
Skirtinguose žiniasklaidos kanaluose (TV, radijuje, internete,
socialinėje žiniasklaidoje) viešinama informacija apie pažangius
gydymobūdusbei inovacijasonkologijos srityje.



Kaulų	  čiulpų	  donorystės	  iniciatyva	  „Būk	  geras“	  

• Naujų centrų steigimas.
• Mokymai medicinos personalui, naujais įsteigtuose
centruose.

• Atnaujintas internetinis puslapis.
• Sukurti 2 socialiniai vaizdo klipai, iš kurių vienas
transliuojamas per LRT, kitas – „Forum Cinemas“ kino
teatruose.

• Dalyvavimas renginiuose: Vilniaus maratonas, Naisių
vasara.

• RenginysKatedros aikštėje.



Savanorystėsprograma	  „Draugų	  kalendorius“
• „Draugų kalendorius“ – pirmoji savanorystės programa
onkologijos srityje Lietuvoje, įgyvendinamanuo 2014m.

• Programos tikslas – stiprinti aktyvų pilietiškumą, skatinti
savanorystę, siekiant mažinti vėžio stigmą visuomenėje bei
padėti spręsti onkohematologinių ir onkologinių pacientų
fizines, psichologines ir socialines problemas.

• Specialių mokymų metu savanoriai įgijo žinių apie įvairias
onkologines ligas, jų gydymo būdus, galimus gydymo
šalutinius reiškinius, susipažino su psichologiniais pacientų
išgyvenimais bei mokėsi teikti emocinę paramą.

• Savanorystės programa vienija 90 apmokytų savanorių, kurie
teikia emocinę, praktinę ir informacinę pagalbą, informaciją
onkologiniams pacientams ligoninėje bei prisideda prie
bendrijos veiklų.

Programos	  pusmečio	  rezultatai:
https://youtu.be/-‐YRS551uS2I



Kiti projektai ir veiklos:

• Pacientų	  apklausos	  tyrimas,	  dalyvavo	  virš	  100	  pacientų.
• OHLB	  Kraujas	  pašalinimas	  iš	  Lietuvos	  pacientų	  organizacijų	  tarybos.
• Bendradarbiavimas	  su	  kitomis	  pacientų	  organizacijomis.
• Dalyvavimas	  tarptautiniuose	  renginiuose:	  IPOS,	  Limfomų	  koalicijos	  
konferencija.



OHLB	  „Kraujas“2016	  metų	  projektai.

• Neįgaliųjų	  reikalų	  departamento	  projektas:	  edukaciniai	  seminarai.
• Vilniaus	  miesto	  savivaldybės	  projektas:	  psichologinė	  pagalba	  ir	  
edukaciniai	  seminarai.
• Labdaros	  ir	  paramos	  fondas.
• Pacientų	  palaikymo	  programa	  namuose.
• Kraujo	  ligų	  žinomumo	  ruduo.
• „Antros	  nuomonės“	  projektas.
• Savanorystės plėtra.



Ačiū	  už	  dėmesį!

Daugiau	  informacijos:

• El.	  paštu	  info@kraujas.lt

• telefonu	  +370	  687	  40952

• arba	  interneto	  tinklapyje	  www.kraujas.lt


