ONKOHEMATOLOGINIŲ	
  LIGONIŲ	
  
BENDRIJOS	
  „KRAUJAS“

2016	
  METŲ	
  VEIKLOS	
  ATASKAITA

2017

OHLB	
  „Kraujas“	
  vykdomos	
  veiklos:
• Sveikatos politika
• Edukacija
• Psichologinė ir socialinė pagalba
• Bendrijos plėtra
• Pagalba pacientams
• Bendradarbiavimas su giminingomis
organizacijomis
•

Kaulų čiulpų donorystė

• Viešinimas
• Savanorystė

Sveikatos	
  politika:	
  dalyvavimas	
  LR	
  SAM	
  darbo	
  grupėse
• Lietuvos Bioetikos komiteto kolegija.
• LR SAM Ligų, vaistinių preparatų ir
medicinos
pagalbos
priemonių
kompensavimo komisija.
• LR SAM Vaistų politikos darbo grupė.
• LR SAM Pagalbinio apvaisinimo įstatymo
poįstatyminių teisės aktų parengimo darbo
grupė.
• Pacientų teisių ir žalos atlyginimo komisija.

Sveikatos	
  politika:	
  teikti	
  raštai	
  ir	
  siūlymai
Teikti	
   siūlymai	
  dėl	
   teisės	
  aktų,	
  vaistų	
  kompensavimo	
  ir	
  kt.	
  klausimais:
• Dėl Pagalbinio apvaisinimo įstatymo:

7 raštai nuo Lietuvos pacientų forumo ir kitų NVO.

• Dėl Kraujodaros ląstelių transplantacijos aprašo ir indikacijų praplėtimo:
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raštai SAM ir

• Dėl vaistų politikos:
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atsiliepimai į administracinį teismą.

raštai.

• Dėl retų ligų ir būklių aprašo koregavimo:

2.

Nemokama	
  psichologinė	
  pagalba	
  pacientams	
  ir	
  jų	
  artimiesiems
I. Vilniaus miesto savivaldybės projektas:

• Individualios psichologinės konsultacijos: 448. Konsultuota 140 žmonių.
• Tęstiniai užsiėmimų ciklai grupėse: 38 užsiėmimai, 40 dalyvių.
• Seminarai įvairiomis temomis: 14 seminarų, 210 dalyvių.
II. Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM projektas:
• Konferencijos pacientams dalyvių skaičius: 155.
• Seminarai, aktualiomis temomis, susijusiomis su onkologinės ligos
sukeltais gyvenimo pokyčiais, išgyvenamomis emocijomis ir kylančiais
rūpesčiais: 19 Vilniuje, 4 Šiauliuose, 2 Telšiuose, 2 Alytuje, 6 Kaune, 4
Klaipėdoje. Viso surengti 37 seminarai, kuriuose dalyvavo 446 žmonės.
• Tęstiniai užsiėmimų ciklai grupėse: 16 užsiėmimų, 32 dalyviai.
III. Surengti seminarai „Gyvenimo kokybės gerinimas“ Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje. Viso – 80 dalyvių. Seminarus finansavo „Sanofi“.
IV. 2016 m. vyko 14 fraktalų piešimo vakarų (vieno užsiėmimo trukmė 2,5
val.).
V. Psichologinę pagalbą VUL Santaros klinikose besigydantiems
onkohematologiniams pacientams teikia savanoriai.

Pagalba	
  pacientams
• Dietologo konsultacijos:
konsultuoti 836 pacientai.

2016

m.

buvo

• Pacientų
apgyvendinimas:
2016
m.
nemokama
apgyvendinimo
paslauga
pasinaudojo 1184 pacientai.
• Pagalba įsigyjant vaistus: buvo pirkti vaistai 3
pacientams.

Išleisti	
  8	
  informaciniai	
  leidiniai
• Paruoštas ir išleistas specialus segtuvas „Informacijos
rinkinys pacientui“. Pirmasis leidimas: 250 egzempliorių.
• Atnaujintas leidinys apie lėtinę mieloleukemiją (leidinį
redagavo VUL Santariškių klinikų gydytoja hematologė
Ilma Tavorienė). Atspausdinta 200 egzempliorių,
atnaujintas
leidinys
patalpintas
internetiniame
puslapyje www.kraujas.lt.
• Išleistas bukletas „Pagalbinis apvaisinimas Europoje ir
Lietuvoje“.
• Išleisti edukaciniai leidiniai apie kraujo ligas:
1. Lėtinė limfoleukemija.
2. ne Hodžkino limfoma.
3. Mielominė liga.
4. Hodžkino limfoma.
5. Mieloprofileracinės ligos: Jakavi.

Konferencija	
  „Kraujo	
  diena“
• 2016 m. gegužės 19 d. viešbutyje „Holiday Inn“ vyko konferencija
„Kraujo diena“. Konferencijoje dalyvavo virš 155 pacientų ir 120 šeimos
gydytojų.
• Ketvirtą kartą surengtoje konferencijoje buvo pateikta informacija apie
gydymo inovacijas ir skiriamas dėmesys pacientų gyvenimo kokybės
gerinimui.

Kraujo	
  ligų	
  žinomumo	
  dienos
• 2016
m.
rugsėjo
mėn.
pristatytas
interneto
puslapis www.drasosambasadoriai.lt, kuriame pateikiamos ligą
įveikusių žmonių, jų artimųjų, onkologijos srityje savanoriaujančių
žmonių istorijos, taip pat medicinos personalo mintys. Specialiai
sukurtoje platformoje pateiktos 22 su onkologine liga susidūrusių
žmonių istorijos. Projektas „Drąsos ambasadoriai“ buvo viešinamas
interneto portaluose ir socialiuose tinkluose.
• Minint pasaulinę limfomos dieną, bendrija „Kraujas“ prisidėjo
prie Lymphoma Coalition inicijuotos kampanijos, siekiančios
pakeisti požiūrį į limfomas ir didinti pacientų informuotumą apie
ligą. Buvo sukurtas interneto baneris, atnaujinta informacija
interneto puslapyje www.kraujas.lt, išplatintas pranešimas
žiniasklaidai.
• Minint pasaulinę lėtinės mieloleukemijos dieną, išplatintas
pranešimas žiniasklaidai „Mieloleukemijos gydymo naujovės
suteikia galimybę ateityje nutraukti vaisto vartojimą“, transliuoti
radijo ir TV reportažai šia tema. Sukurtas ir interneto puslapyje
www.kraujas.lt patalpintas baneris.

Kaulų	
  čiulpų	
  donorystės	
  iniciatyva	
  „Būk	
  geras“	
  
• Suorganizuoti 3 mokymai „Kraujodaros ląstelių donorystė ir
transplantacija“ regioninių sveikatos priežiūros įstaigų
atstovams (Utenoje, Panevėžyje, Vilniuje).
• Birželio 14 d. Utenoje surengtos 9 paskaitos pačiai reikliausiai
auditorijai – vaikams. 200 jaunųjų krepšininkų iš visos
Lietuvos buvo supažindinti su kaulų čiulpų bei kraujo
donoryste.
• Paruošta informacija ir sukurta angliška internetinio puslapio
www.bukgeras.lt skiltis.
• Sukurta socialinė reklama „Ačiū, kad išgelbėjai gyvybę“.
Reklama
patalpinta
internetiniuose
puslapiuose
www.kraujas.lt, www.bukgeras.lt, socialiniuose tinkluose (FB
paskyrose, Youtube.com).
• Socialinė reklama „Ačiū, kad išgelbėjai gyvybę“ LRT kanale
buvo transliuota nuo 2016 03 23 iki 2016 0 17.

Savanorystės programa	
  „Draugų	
  kalendorius“
• Tęsiama savanorystės veikla VUL Santaros klinikų
HOTC,
savanoriams
rengiamos
teminės
supervizijos (kartą per mėnesį).
• VUL Santaros klinikose 2016 m. kovo – birželio
mėn. buvo eksponuojama savanorystės akimirkas
atspindinti socialinė fotografijų paroda (formatas
70x70, drobė).
• 2016 m. spalio – lapkričio mėn. vyko naujų
savanorių atranka, motyvaciniai pokalbiai su
onkologijos srityje norinčiais savanoriauti
žmonėmis.
• Lapkričio mėn. prasidėjo naujų savanorių
mokymai ir buvo parengta nauja savanorių grupė.

Bendradarbiavimas	
  su	
  tarptautinėmis	
  organizacijomis
TARPTAUTINĖ APKLAUSA.
• Daugiau nei 100 limfoma ir lėtine limfoleukemija sirgusiųjų, sergančių pacientų bei
jų artimųjų dalyvavo Limfomos Koalicijos 2016 pasaulinėje pacientų apklausoje. Ja
buvo siekiama išsiaiškinti, kokius gyvenimo kokybės pokyčius pacientai patiria
gydymo metu ir po jo, su kokiomis medicininėmis problemomis susiduria, ar liga turi
įtakos jų bei artimųjų finansinei situacijai.
NARYSTĖ TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE:
• 2016 m. rudenį bendrija „Kraujas“ tapo Europos retųjų ligų organizacijos EURORDIS ir
Europos mielomos pacientų organizacijos (Myeloma Patients Europe) nare.
DALYVAVIMAS RENGINIUOSE:
• 2016 m. birželio 8 d. Europos Limfomos Koalicijos narių susitikimas Kopenhagoje.
• 2016 m. rugsėjo 12 – 13 d. PACT regioninė konferencija Bulgarijoje.
• 2016 m. spalio 30 – 31 d. MPE metinis narių susitikimas Madride. Susitikime buvo buvo
pristatyta organizacija ir jos veikla.
• 2016 m. lapkričio 12 – 13 d. „CML Horizons“ 2016 Belgrade.
• 2016 m. gruodžio 1 – 2 d. Limfomos Koalicijos metinis narių susitikimas San Diege, JAV.

Viešinimas	
  
Pranešimai žiniasklaidai | Straipsniai/ istorijos | Radijo/TV reportažai | Komentarai | Naujienlaiškiai

22

24

8

7

10

Patalpų	
  įrengimas	
  VUL	
  Santaros	
  klinikose
2016	
  m.	
  baigti	
  VUL	
  Santaros	
  klinikų	
  HOTC	
  įrengimo	
  
darbai:
• Pacientų	
  laukiamasis.
• Kaulų	
  čiulpų	
  transplantacijos	
  virtuvė.
• Gydytojų	
  poilsio	
  kambarys.

Pagalbinio	
  apvaisinimo	
  įstatymas
• Peticija dėl pažangaus PA įstatymo: teksto redagavimas ir atnaujinimas,
dalinimasis peticija socialiniuose tinkluose, interneto puslapyje, su bendrijos
nariais, su žiniasklaidos atstovais, asmeniniais kanalais. Surinkta virš 12 800
peticijos parašų.
• Paruošti ir teikti siūlymai dėl PA įstatymo, ruošti ir siųsti raštai LR Seimo
nariams.
• Paruošti ir išplatinti pranešimai žiniasklaidai, straipsniai, įrašai socialiniuose
tinkluose.
• Pagalbinio apvaisinimo tema kalbėta radijo ir TV laidose.
• Prisidėta prie mitingų organizavimo, dalyvavimas mitinguose.
• 2016 m. rugsėjo mėn. drauge su VUL Santaros klinikomis suorganizuota
konferencija žiniasklaidai „Pagalbinis apvaisinimas: padėti negalima pasmerkti.
Kur Lietuva dės kablelį?“.
• Paruošta ir išleista skrajutė „Pritarkite pažangiam pagalbinio apvaisinimo
įstatymui“.
• Paruoštas ir išleistas bukletas „Pagalbinis apvaisinimas Europoje ir Lietuvoje.
• Įsigytas domenas pagalbinisapvaisinimas.lt, jame sukurta Mildos ir Luko istorija.

Lengvatinis	
  5%	
  PVM	
  receptiniams	
  nekompensuojamiems	
  
vaistams
• Sukurta peticija dėl lengvatinio 5% PVM receptiniams
nekompensuojamiems vaistams: teksto paruošimas, peticijos
sukūrimas, dalinimasis peticija socialiniuose tinkluose,
interneto puslapyje, su bendrijos nariais, su žiniasklaidos
atstovais, asmeniniais kanalais. Surinkta virš 440 peticijos
parašų.
• Paruošti ir teikti siūlymai dėl PA įstatymo, ruošti ir siųsti
raštai LR Seimo nariams.
• Paruošti ir išplatinti pranešimai žiniasklaidai, straipsniai,
įrašai socialiniuose tinkluose.
• Lengvatinio 5 % PVM tema kalbėta radijo ir TV laidose.

Kiti	
  projektai	
  ir	
  veiklos:
• Socialinis projektas „Skiriu savo laiką Tau“ – drauge su VUL
Santaros klinikomis ir „Novartis“ buvo sutvarkyta ir
atnaujinta Santaros klinikų lauko erdvė, kurioje pacientai ir
jų artimieji galėtų pasivaikščioti. Šioje erdvėje buvo
pastatyti 14 suoliukų, simbolizuojančių skirtingas šalis,
dekoruotų jas reprezentuojančiais ornamentais, simbolika
ir spalvomis.
• Bendradarbiavimas su kitomis pacientų organizacijomis.

AČIŪ	
   UŽ	
  DĖMESĮ!

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

