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  VEIKLOS	
  ATASKAITA
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Asociacijos	
  „Kraujas“	
  vykdomos	
  veiklos:
•
•
•
•

Sveikatos politika
Edukacija
Psichologinė ir socialinė pagalba
Bendrijos plėtra

•
•
•
•
•

Pagalba pacientams
Kaulų čiulpų donorystė
Viešinimas
Savanorystė
Informuotumo apie kraujo ligas ir jų gydymą didinimas

• Bendradarbiavimas su
Lietuvoje ir užsienyje

giminingomis

organizacijomis

Sveikatos	
  politika
• Lietuvos Bioetikos komiteto kolegija.
• LR SAM Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių
kompensavimo komisija.
• Pacientų teisių ir žalos atlyginimo komisija.
Dalyvavimas darbo grupėse:
• LR SAM Vaistų politikos.
• LR SAM Pagalbinio apvaisinimo įstatymo poįstatyminių teisės aktų
parengimas.
• Dėl
esamo
žmogaus
kraujodaros
transplantacijos paslaugų reglamentavimo.
• Ligoninių priėmimo – skubiosios
infrastruktūros modernizavimas.

kamieninių

pagalbos

skyrių

ląstelių
tinklo

ir

• „Žalos be kaltės“ modeliui sveikatos sistemoje parengti.
• Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašui ir darbingumo lygio
nustatymo tvarko aprašui tobulinti.

Sveikatos	
  politika:	
  Ligos	
  ir	
  motinystės	
  įstatymo	
  pakeitimas
• Ligos ir motinystės įstatymo pakeitimo klausimas pradėtas
2015 m.
• 2017 m. tęsiama veikla, siekiant geresnių sąlygų slaugyti
sunkiomis ligomis sergančius vaikus:
Øruošti ir siųsti raštai LR Seimo nariams.
Øparuošti ir išplatinti pranešimai žiniasklaidai, straipsniai,
įrašai socialiniuose tinkluose.
Øligos ir motinystės įstatymo pakeitimo tema kalbėta radijo ir
TV laidose.
• Rezultatas: 2017 m. lapkritį Seime buvo priimtas Ligos ir
motinystės įstatymo pakeitimas – nuo 2018 m. sausio 1 d.
geresnės sąlygos slaugyti sergančius vaikus. Tėvai, kurių
vaikai serga sunkiomis ligomis, gali slaugyti savo vaikus 180
dienų, o ypatingai sunkių ligų atveju sudaromos sąlygos
slaugyti vaiką iki vienerių metų.

Sveikatos	
  politika:	
  Kraujodaros kamieninių	
  ląstelių	
  
transplantacijos	
  
• 2017-‐04-‐11 Lietuvos vyriausias administracinis teismas priėmė
sprendimą.
• 2017-‐06-‐14 LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-‐718
atsižvelgiant į Lietuvos vyriausio administracinio teismo nutartį,
keičiami Aprašo punktai, kurie pripažinti neteisėti.
• 2017-‐09-‐13 LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdis.
• 2017-‐11-‐03 LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl darbo
grupės sudarymo.
• 2017-‐11-‐03 Darbo grupės posėdis.
• 2017-‐11-‐27 Asociacijų „Kraujas“ ir „Paguoda“ raštas LR
Prezidentūrai, LR Vyriausybei ir Valstybės kontrolei.
• 2017-‐12-‐27
atsakymas.

gautas

LR

Sveikatos

apsaugos

ministerijos

• 2017-‐12-‐29 LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu pakeičiami
Aprašo reikalavimai.

Psichologinė	
  pagalba:	
  neįgaliųjų	
  asociacijų	
  
veiklos	
  rėmimo	
  projektas	
  
• Projekto trukmė – 9 mėnesiai.
• Viso buvo suorganizuota 18 gyvenimo įgūdžių praktinių, interaktyvių
seminarų: Vilniuje (12 seminarų), Šiauliuose (2 seminarai), Kaune (2
seminarai), Klaipėdoje (2 seminarai). Renginiuose dalyvavo 395
asmenys.
• Tęstiniai užsiėmimų ciklai grupėse: surengta 16 dėmesingo
įsisąmoninimo lavinimo programos bei 8 programos „Sveikimo link:
fizinė, psichologinė, socialinė ir dvasinė pusiausvyra“ užsiėmimai
Vilniuje. Užsiėmimuose dalyvavo 30 asmenų.
• Buvo suorganizuota 12 aktyvaus poilsio ir fizinio aktyvumo skatinimo
užsiėmimų. Užsiėmimuose dalyvavo 84 asmenys.
• Buvo suorganizuoti 6 kultūros renginiai onkologiniams pacientams bei
jų artimiesiems, kuriuose dalyvavo 61 žmogus.

Vilniaus	
  miesto	
  savivaldybės	
  projektas:	
  

visuomenės	
  sveikatos	
  priemonė	
  „Psichosocialinė	
  pagalba	
  neįgaliesiems	
  
ir	
  senyvo	
  amžiaus	
  onkologiniams	
  pacientams	
  bei	
  jų	
  artimiesiems“.
• Projekto trukmė – 6 mėnesiai.
• Įgyvendinta 420 individualių psichologo konsultacijų
pacientams ir artimiesiems. Konsultuotų pacientų
skaičius 140.
• Pravesta 150 individualių psichologo konsultacijų
sunkiai sergančius onkologinius ligonius slaugantiems
artimiesiems. Konsultuota 50 artimųjų.
• Surengti 3 tęstinių užsiėmimų ciklai – sąmoningumą
skatinantys užsiėmimų ciklas „Žvilgsnis į save“. Vieną
ciklą sudaro 9 užsiėmimai. Užsiėmimuose dalyvavo 30
asmenų.
• Seminarų ciklas: surengta 10 seminarų Vilniuje, vieno
seminaro trukmė 3 val. Juose dalyvavo 151 žmogus.

Edukaciniai	
  renginiai:	
  konferencija	
  „Kraujo	
  diena“
• 2017 m. rugsėjo 7 d. viešbutyje „Holiday Inn“ penktą kartą vyko
konferencija „Kraujo diena“. Konferencijoje dalyvavo 150 pacientų ir
100 šeimos gydytojų.
• Pacientams ir jų artimiesiems skirtoje konferencijos dalyje gydytojai
hematologai pateikė naujausią informaciją apie lėtinę limfoleukemiją,
mielominę ligą, paraproteinemijas, ūmines leukemijas ir limfomas.
Renginio dalyviai išgirdo pranešimus mitybos, fizinio aktyvumo,
molekulinės diagnostikos ir genetikos onkologijoje temomis, taip pat
buvo aptarti inovatyvių, generinių, biologinių ir biopanašių vaistų
skirtumai.
• Medikams skirtoje dalyje VUL Santaros klinikų HOTC gydytojai pristatė
pranešimus apie piktybines kraujo ligas (limfomas, lėtines
limfoleukemiją ir mieloleukemiją, mieloprofileracines ligas, aplazinę
anemiją, imuninę trombocitopeninę purpurą), skubią pacientų
registraciją – „žaliuosius koridorius“, molekulinę diagnostiką ir genetiką
onkologijoje, buvo aptarti inovatyvių, generinių, biologinių ir
biopanašių vaistų.

Pagalba	
  pacientams.	
  Kiti	
  renginiai.	
  
• Atlikta suaugusiųjų onkohematologijos DRG paslaugų analizė,
siekiant nustatyti adekvatų finansavimą ir papildomas lėšas
brangiems stacionariniams vaistams.
• Psichologinę pagalbą VUL Santaros klinikose besigydantiems
onkohematologiniams pacientams teikia savanoriai.
• Pagalba pacientams: HOTC besigydantiems pacientams
nupirktos pižamos, smulki buitinė technika.
Viešbučiui, kuriame apsistoja pacientai – patalynė ir rankšluosčiai,
kai kurie smulkūs baldai.
• Surengtas 9 užsiėmimų ciklas „Žvilgsnis į save“.
• 2017 m. vyko 7 fraktalų piešimo vakarai (vieno užsiėmimo
trukmė 2,5 val.).
• Surengti 3 edukaciniai seminarai apie kaulų čiulpų
transplantaciją: šalutiniai reiškiniai ir rekomendacijos: Vilniuje,
Kaune ir Klaipėdoje.

Kalėdinės	
  veiklos
• Suorganizuota kalėdinis – edukacinis renginys HOTC gydytojams ir
slaugytojams, sukurtas kvietimas.
• Sukurtas šventinis atvirukas.
• Pasveikinimai ligoninėje gulintiems pacientams (atvirukas ir
smulkios dovanos). Šventiniu laikotarpiu pacientus lankė savanoriai.
• Kraujo centro kasmetinis renginys „Padėkos diena kraujo
donorams“: renginio scenarijus ir programa, vieta, dekoracijos,
kvietimo maketas, dovanų donorams pakavimas, renginio
organizaciniai darbai.

Informaciniai	
  leidiniai	
  

Parengti ir išleisti leidiniai:
ØLėtinė limfoeukemija.
ØValdenštremo makroglobulinemija.
ØMantijos limfoma.
ØInformacinis rinkinys pacientams.

Kraujo	
  ligų	
  žinomumo	
  dienos
2017	
  m.	
  rudenį	
  interneto	
  
puslapis www.drasosambasadoriai.lt
papildytas	
  6	
  naujomis	
  istorijomis.	
  

Sukurti	
  infografikai apie	
  mielomą ir	
  
LLL.

Specialiai	
  sukurtoje	
   platformoje	
   jau	
  yra	
  
Publikuoti	
   socialiniuose	
   tinkluose	
   bei	
  
pateiktos	
  28	
  su	
  onkologine	
   liga	
  susidūrusių	
   interneto	
  puslapyje	
   www.kraujas.lt.
žmonių	
   istorijos.	
  Projektas	
  buvo	
  
viešinamas	
  interneto	
  portaluose	
   ir	
  
socialiuose	
  tinkluose.

Sukurtas interneto
baneris „Pažink savo
ligą“

Kraujo	
  ligų	
  žinomumo	
  dienos:	
  limfomos	
  ir	
  LML
LIMFOMOS DIENA	
  09	
  15

10-‐oji	
  LML DIENA	
  09	
  22

Pacientės istorija

Pranešimas žiniasklaidai	
  „Veiksmingesnis	
  
gydymas	
  užtikrins	
   ilgalaikę	
  remisiją“

TV	
  reportažas	
  „Laba diena,	
   Lietuva“.

2 pacientų	
  istorijos

„Everything Changes“	
  – tarptautinė	
  
informacinė	
   kampanija	
  socialiniame	
  tinkle.

Infografikas
Baneris
Radijo	
  reportažas

Savanorystės programa	
  „Draugų	
  kalendorius“
• Tęsiama savanorystės veikla VUL Santaros klinikų
HOTC,
savanoriams
rengiamos
teminės
supervizijos (kartą per mėnesį).
• 2017 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.
• Surengti du savanorių susitikimai.

Viešinimas	
  
Pranešimai žiniasklaidai| Straipsniai/Istorijos | Radijo/TV reportažai| Naujienos www.kraujas.lt| Naujienlaiškiai
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Einamieji	
  darbai
• Sukurtas naujas interneto puslapio dizainas, atnaujinta
informacija.
• Pakeistas pavadinimas: iš onkohematologinių ligonių bendrija į
asociaciją.
• Atnaujintas logotipas.
• Sukurtas plakato „Žalieji koridoriai“ tekstas ir maketas.
• Vykdoma knygos „Ką valgyti susirgus vėžiu“ prekyba. Internetu
buvo parduotos 43 knygos, per platintoją – 196 knygos.
• Bendradarbiavimas su
Lietuvoje ir užsienyje.

kitomis

pacientų

organizacijomis

• Įsteigtas Lietuvos pacientų forumas, sukurtas internetinis
puslapis.
• Dalyvavimas tarptautinėje EURORDIS apklausose: apie
papildomas bei alternatyvias terapijas; apie retų ligų tyrimus.
• Dalyvavimas dviejose tarptautinėse konferencijose.

Veiklų	
  apibendrinimas	
  2017	
  m.
VEIKLOS

KIEKIS

Teikti	
  siūlymai/	
  raštai

38

Dalyvavimas	
  LR	
  SAM ir	
  kitose	
  darbo grupėse

9

Seminarai,	
  konferencijos,	
   kiti	
  renginiai

57

Tęstiniai	
  grupiniai	
   užsiėmimai

60

Individualios	
   psichologinės	
   konsultacijos

570

Leidiniai

4

Viešinimas (pranešimai,	
   straipsniai,	
  komentarai)

66

Savanoriai

56

Pagalba	
  pacientams	
  (apgyvendinimas,	
   vaistai)

248

2018	
  metų	
  projektai
• Neįgaliųjų reikalų departamento projektas: 17 edukacinių seminarų, 48 tęstiniai grupinės psichoterapijos
užsiėmimai pacientams ir jų artimiesiems.
• Vilniaus miesto savivaldybės projektas: psichologinės pagalbos teikimas (570 individualių konsultacijų), 10
edukacinių seminarų, 27 tęstiniai užsiėmimai grupėse, 3 leidiniai.
• Teisės aktai: farmacijos įstatymo pakeitimas, siekiant kad vaistai dienos stacionare pacientams būtų išduodami
ligoninės vaistinėje; ministro įsakymo pakeitimas dėl inovatyvių vaistų vertinimo tvarkos
• Kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos: tęsiama veikla siekiant pakeisti aprašo reikalavimus.
• Pakrapštukai – naujas registracijos į negiminingų kaulų čiulpų donorų registrą būdas. Registracijos formos
internetu, vizualų sukūrimas, informacinė kampanija.
• Kvalifikacijos kėlimo mokymai slaugytojoms dirbančioms su onkologiniais pacientais ir jų artimaisiais.
• Konferencija pacientams „Kraujo diena“ – rudenį.
• Kraujo ligų žinomumo dienos.
• Edukacinis renginys pacientams „Mielomos diena“ – balandžio mėn.
• Leidinių parengimas, atnaujinimas ir leidyba: „Seksualumas ir onkologine liga“, „Mielominė liga“.

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

