ONKOHEMATOLOGINIŲ	
  LIGONIŲ	
  
BENDRIJOS	
  „KRAUJAS“

2014	
  METŲ	
  VEIKLOS	
  ATASKAITA

2015

2014	
  m.	
  tikslai (1):
SVEIKATOS	
   POLITIKA
•Biomedicininių	
  tyrimų	
  etikos	
  
įstatymo	
  pakeitimo	
  projekto	
  darbo	
  
grupė.

PACIENTAI
•Vaistų	
  prieinamumas.
•Naujų	
  narių	
  pritraukimas.

•Vilties	
  programos.

•Kraujo	
  diena	
  2014.

•Transplantacijų	
  programos	
  
finansavimas.

•Leidiniai.

•Dalyvavimas	
  darbo	
  grupėse.

•Psichologinė	
  pagalba

•www.gyvensiu.lt – sveikatos	
  peticijų	
  
puslapis.

•Seminarai,	
  mokymai.

•Apgyvendinimas.

•www.kraujas.lt	
  papildymas,	
  nauja	
  skiltis	
  „Mityba“.
•Kraujo	
  ligų	
  žinomumo	
  renginys	
  rudenį.

2014	
  m.	
  tikslai (2):
PROJEKTAS	
  „BŪK	
  GERAS“
•Internetinio puslapio atnaujinimas.
•Nauja koncepcija kaulų čiulpų ir kraujo donorystei.
•„Kraujo diena 2014“	
  paroda.
•Muzikos dienos.
•Kultūros naktis.
•1000	
  km	
  lenktynės.
•Panevėžio krepšinio turnyras.
•Maratonas Vilniuje.
•Maratonas Kaune.

VIEŠINIMAS
•Mielofibrozė.
•Mitybos vadovas.
•Kraujo donorystės paroda.
•Kraujo diena 2014.
•Hematologų kongresas.
•Biobankai.
•Kraujo ligų žinomumas.
•Kraujo donorystė.

2014	
  m.	
  tikslai (3):
ADMINISTRAVIMAS	
   IR	
  	
  LĖŠŲ	
  PRITRAUKIMAS
•Projektai su farmacijos bendrovėmis.
•Verslo sektoriaus parama.
•NVO	
  projektas.
•NRD	
  projektas.
•Vilniaus Klaipėdos savivaldybės projektai.
•Knygų pardavimas.
•2	
  proc.
•Aukų dėžutės.

KAS	
  BUVO	
  ĮGYVENDINTA	
  2014	
  M.?
SVEIKATOS	
  POLITIKA	
  (1)
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.
• 2014 m. gruodžio 15 d. OHLB „Kraujas“ pirmininkė Ieva Drėgvienė išrinkta Pacientų
forumo pirmininke.
• Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo ir onkologinės
pagalbos organizavimo stebėsenos taryba.
• Nuo 2015 02 03 nauja sudaryta Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių
kompensavimo komisija.

KAS	
  BUVO	
  ĮGYVENDINTA	
  2014	
  M.?
SVEIKATOS	
  POLITIKA	
  (2)
Teikti siūlymai dėl teisės aktų, vaistų kompensavimo ir kt. klausimais:
• Pateiktas atsakymas į LR Sveikatos apsaugos ministerijos 2014-‐09-‐12 Nr. (1.1.20-‐422)-‐10-‐
8029 siųsta raštą ir pateiktos pastabos ir siūlymai dėl Nacionalinės vėžio programos
2014-‐2016 metų priemonių plano.
• Išsiųstas atsiliepimas LR SAM „Dėl Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos
įstatymo projekto Nr. VIII-‐1679“
• Pateiktas atsakydami į LR Sveikatos apsaugos ministerijos 2014-‐08-‐03 dienos rašą Nr.
(10.1.4.1-‐31)-‐10-‐7277, dėl tolimesnės Pacientų forumo veiklos ir bendradarbiavimo su LR
Sveikatos apsaugos ministerija.
• SAM pateikti siūlymai dėl nacionalinės vaistų politikos
• Dalyvavome Nacionalinės transplantacijos programos parengimo darbo grupėje, teikti
siūlymai – išsiųsti keturi raštai.

KAS	
  BUVO	
  ĮGYVENDINTA	
  2014	
  M.?	
  
SVEIKATOS	
  POLITIKA	
  (3)

Lietuvos Respublikos Seimas.

• Išsiųstas atsiliepimas LR Seimo nariams „Dėl Baudžiamojo kodekso papildymo 143(1) ir
143(2) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIP-‐3568(2)“.
Lietuvos Respublikos Prezidentūra.
• Išsiųstas kreipimasis Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ketinimo leisti Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninei Kauno klinikoms pradėti kamieninių kraujodaros ląstelių
transplantacijas.
Valstybinė ligonių kasa.
• OHLB „Kraujas“ rūpinosi paciento, sergančio lėtine eozinofiline leukemija gydymo
kompensavimu. Iš VLK gautas teigiamas atsakymas. Taip pat buvo kreiptasi į farmacinę
kompaniją dėl vaistų labdaros kol teko laukti kompensuojamo vaisto. Bendrijos nariai
atidavė gydymui pasibaigus likusius medikamentus, tokiu būdu pacientas nedelsiant galėjo
vartoti reikiamą preparatą.
• OHLB „Kraujas“ rūpinosi pacientės, sergančios mielodisplastiniu sindromu gydymo
kompensavimu. Metų pabaigoje iš VLK buvo gautas teigiamas atsakymas, skirtas gydymas.

KAS	
  BUVO	
  ĮGYVENDINTA	
  2014	
  M.?	
  
PAGALBA	
  PACIENTAMS	
  (1)
Onkopsichologinė pagalba:
• VUL SK Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centre.
• LSMUL Kauno klinikų Hematologijos skyriuje.
• LSMUL Kauno klinikų Vaikų onkologijos ir hematologijos skyriuje.
• Onkopsichologijos ir komunikacijos centre.
• Savitarpio pagalbos grupių susitikimai.
Nemokamas apgyvendinimas Vilniuje:
• Per 2014 m. buvo padidintas vietų skaičių – nuo rugsėjo mėn. nuomojami dar
2 kambariai gretimame viešbutyje. 2014 m. pacientams buvo suteikta 1 200
nakvynių.
Dietologo konsultacijos:
• Nuo 2014 metų rugsėjo mėnesio VUL SK Hematologijos, onkologijos ir
transfuziologijos centre tris dienas per savaitę mitybos klausimais pacientus
konsultuoja gydytoja dietologė Evelina Cikanavičiūtė. Taip pat konsultacijos
teikiamos ir telefonu. Per 4 mėn. viso buvo konsultuoti 232 pacientai.

KAS	
  BUVO	
  ĮGYVENDINTA	
  2014	
  M.?	
  
PAGALBA	
  PACIENTAMS	
  (2)

Leidiniai pacientams:

• 2014 metų gegužės mėnesį buvo išleistas mitybos vadovas
onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams „Ką valgyti susirgus
vėžiu?“.
• 2014 lapkričio mėnesį išleido „ Sveikimo link: rekomendacijos
onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems“.
Materialinė pagalba pacientams:
• Inicijavome lėšų rinkimą skurstančiam pacientui po kaulų čiulpų
transplantacijos. Jauną vyrą iš Panevėžio, neturintį šeimos paramos
ir realių lėšų pragyvenimui, parėmė OHLB „Kraujas“ valdybos narys
Laimis Bilotas su žmona. Taip pat kreipėmės į LRT laidą „Bėdų
turgus“, kurios dėka buvo surinkta kita paramos dalis. Surinkta
pinigų suma pakankama patenkinti svarbiausius paciento poreikius
metus laiko.
• 1 pacientei buvo pirktas Talidominas.

KAS	
  BUVO	
  ĮGYVENDINTA	
  2014	
  M.?	
  
PROJEKTAS	
  „BŪK	
  GERAS“

OHLB „Kraujas“ 2014 m. surengė 10 kaulų čiulpų donorystę skatinančių akcijų:

• Gegužės 27 – 28 d. Berlyne vyko tarptautinė Kraujo vėžio diena (World Blood Cancer Day), kurią surengė didžiausias pasaulyje
Vokietijos kaulų čiulpų donorų registras (DKMS ). OHLB „Kraujas“ valdybos narys Giedrius Pauža dalyvavo reng inyje ir susitiko su jam
kaulų čiulpus donavusiu 35 metų vokiečiu Markusu Pycha.
• Liepos 6 d. drauge su VUL SK HOTC Kraujo centru dalyvavome Dainų šventėje.
• Liepos 11 – 12 d. dalyvavome Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime Prienuose
• Rugsėjo 13 d. dalyvavome Danske Bank XII – tajame Vilniaus maratone.
• Gruodžio pradžioje drauge su VUL SK HOTC Kraujo centru surengta dvi dienas trukusi kraujo donorystės ir kaulų čiulpų donorystės
akcija BARCLAYS banko technologijų centre.
• Sausio 22 d. Kauno plaukimo centre „Girstutis“ surengta akcija „Kraujo donorystės diena“.
• Lietuvos krepšinio komandų nariai ir treneriai papildo potencialių kaulų čiulpų donorų gretas: „VIČI – AISTĖS“, Panevėžio
„Lietkabelio“, Kauno „Žalgirio“ vyrų krepšinio komanda, Kauno „Tornado“ krepšinio sporto mokyklos personalas.
• Kauno Žalgirio arenoje LED ekranuose per varžybas transliuojamas tekstas, informuojantis apie kaulų čiulpų donorystę. Toks pat
tekstas transliuojamas ir per visas Lietuvos krepšinio federacijos organizuojamas rungtynes kitose salėse.
• Lenktyninkas Mindaugas Jocius šių metų sezone vairuosiantis „Mitsubishi Lancer Evolution IX“, ant savo sportinio automobilio veš ne
tik rėmėjų reklamas, bet ir „OHLB Kraujas“ ženklą.
• OHLB „Kraujas“ drauge su VUL SK HOTC Kraujo centru išleido du bukletus : apie kraujo donorystę ir kamieninių kraujodaros ląstelių
donorystę.
• 2014 m. OHLB „Kraujas“ surengtų akcijų dėka valią tapti kaulų čiulpų donorais išreiškė daugiau nei 200 žmonių.

KAS	
  BUVO	
  ĮGYVENDINTA	
  2014	
  M.?	
  
VIEŠINIMAS

•Inicijavome knygos pristatymą šalies žiniasklaidoje: dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir portale www.lrytas.lt, Valstybinės
televizijos laidoje„ Labas rytas, Lietuva“, valstybinio radijo laidoje „Sveikata“, LNK televizijos laidoje „Sveikatos ABC“. Ir kt.
•„Hema day 2014“ konferencija
•Materialinė pagalba pacientui, laida Bėdų turgus.
•„Draugų kalendoriaus“ viešinimo kompanija;
•Transplantacijų programos ir nuomonė dėl transplantacijų atlikimo LSMU Kauno klinikose
•Gegužės 27 – 28 d. Berlyne vyko tarptautinė Kraujo vėžio diena, inicijavome šio įvykio sklaidą Lietuvos žiniasklaidoje.
Valstybinės televizijos filmavimo grupė drauge vyko į Berlyną ir parengė reportažą laidai „Panorama“.
•Rudens kraujo ligų žinomumo dienoms, surengta žiniasklaidos kampanija „Rugsėjį dėmesio centre – kraujo vėžys“.
•Žurnale „VEIDAS“ publikuotas straipsnis apie onkologinių susirgimų gydymo kokybės skirtumus Lietuvoje ir kitose ES
šalyse.
•Delfi publikuotas straipsnis apie aplastine anemija sergančią pacientę..
•„Lietuvos žinios“ straipsnis apie pacientus, sergančius mielofibroze ir jų problemas negaunant reikiamo gydymo.
• „Kauno diena“ publikuotas straipsnis apie modernių vaistų trūkumą gydant onkohematologines ligas – mielofibrozę.
•TV3 laidoje „Savaitės komentarai“ apie gydymo prieinamumą inovatyviais vaistais.
•„Lietuvos sveikata“ publikuojamas straipsnis apie modernių vaistų onkologinėms ligoms gydyti kompensavimo
problemas.

KAS	
  BUVO	
  ĮGYVENDINTA	
  2014	
  M.?	
  
ADMINISTRAVIMAS,	
  LĖŠŲ	
  PRITRAUKIMAS	
  IR	
  KITOS	
  
VEIKLOS	
  (1)

LAIMĖTI	
  IR	
  VYKDOMI	
  PROJEKTAI

•OHLB „Kraujas“ ir asocijuotas partneris VUL SK Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centras laimėjo
Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programos Lietuvoje fondo projekto konkursą. Projekto
trukmė 2014 spalis-‐2015 lapkritis, projekto vertė – 105 421 Eurų (364 tūkst. Lt.).
•Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas. Projekto rėmuose per devynis
mėnesius surengti 72 savitarpio pagalbos grupių užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 52 onkologinėmis ligomis
sergantys pacientai.
•Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas. Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklose dalyvavo 270
onkologinėmis kraujo bei kitomis piktybinėmis ligomis sergantys pacientai. Surengtos 23 savarankiško gyvenimo
įgūdžių ugdymo veiklos neįgaliesiems bei jų artimiesiems: 12 edukacinių seminarų įvairiuose Lietuvos miestuose,
2 teoriniai-‐praktiniai mokymai Vilniuje bei Klaipėdoje, taip pat 9 knygos ir kino klubo susitikimai Vilniuje, OHLB
„Kraujas“ patalpose. Projektas finansuojamas Neįgaliųjų reikalų departamento prie LR Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos fondo ( 25.000 litų ) ir OHLB „Kraujas“ (2.500 litų) lėšomis.
•Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos specialioji programa. Programos rėmuose spalio mėnesį
surengti 5 savitarpio pagalbos grupių susitikimai, kuriuose dalyvavo 20 pacientų ir 5 susitikimai pacientų
artimiesiems, kuriuose dalyvavo 20 žmonių. Iš programos lėšų parengta, išleista ir platinama knygelė „Kriziniai
išgyvenimai susirgus: psichologinės pagalbos sau vadovas“.

KAS	
  BUVO	
  ĮGYVENDINTA	
  2014	
  M.?	
  
ADMINISTRAVIMAS,	
  LĖŠŲ	
  PRITRAUKIMAS	
  IR	
  KITOS	
  
VEIKLOS	
  (2)
RENGINIAI	
  ,	
  SEMINARAI,	
  MOKYMAI
•Kraujo diena: gegužės 15-‐16 dienomis jau antrą kartą buvo surengta „Kraujo diena“, kurios renginiai
siekia atkreipti dėmesį į kraujo vėžiu sergančių pacientų problemas ir suteikti naujausią informaciją
apie onkohematologinių ligų gydymą. Į konferenciją susirinko 70 bendrosios praktikos gydytojų ir 160
pacientų ir jų artimųjų
•Knygos „ Ką valgyti susirgus vėžiu?“ pristatymas Klaipėdoje
•Padėkos donorams vakaras Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijoje
•Surengtas seminarų ciklas Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose
sergantiems pacientams „Mitybos ypatumai sergant onkologine liga“

onkologinėmis ligomis

•Lapkričio 26d. LSMU Kauno klinikų Hematologijos ir Vaikų skyriuose surengti mokymai
slaugytojoms bei tėvams apie sergančiųjų onkologinėmis ligomis mitybos ypatumus.
•Surengtas LSMU Kauno klinikų gydytojų hematologų ir slaugytojų pasveikinimas Šv. Kalėdų proga.
Padovanotos knygos „Ką valgyti susirgus vėžiu?“.
•Surengti mokymai apie mielomą Klaipėdoje.

KAS	
  BUVO	
  ĮGYVENDINTA	
  2014	
  M.?	
  
ADMINISTRAVIMAS,	
  LĖŠŲ	
  PRITRAUKIMAS	
  IR	
  KITOS	
  
VEIKLOS	
  (3)

DALYVAVIMAS	
  TARPTAUTINIUOSE	
  RENGINIUOSE

• Gegužės 27 – 28 d., Giedrius Pauža dalyvavo,
Vokietijos kaulų čiulpų donorų registro
DKMS tarptautinėje Kraujo vėžio dienoje
• Spalio 20 – 24 d. onkologijos psichologė Eglė
Urbutienė dalyvavo IPOS kongrese.
• Spalio mėnesį, Ieva Drėgvienė ir Eglė
Urbutienė, stažavosi Norvegijoje, dėl
projekto „Draugų kalendorius“.
• Gruodžio 3 -‐5 dienomis, Ieva Drėgvienė ir
Karolis Ažukaitis dalyvavo Lymphoma
Coalition
surengtoje
tarptautinėje
konferencijoje.

Ačiū	
   už	
  dėmesį!

Daugiau	
  informacijos:
• El.	
  paštu	
  info@kraujas.lt
• telefonu	
  +370	
  687	
  40952
• arba	
  interneto	
  tinklapyje	
  www.kraujas.lt

