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

Sveikatos politika
Edukacija
Psichologinė ir socialinė pagalba
Bendrijos narių plėtra
Pagalba pacientams
Kaulų čiulpų donorystės skatinimas – projektas „Būk
geras“
Veiklų ir problemų onkohematologijoje viešinimas
Savanorystė
Informuotumo apie kraujo ligas ir jų gydymą
didinimas
Bendradarbiavimas su giminingomis organizacijomis
Lietuvoje ir užsienyje

Sveikatos	
  politika:	
  darbo	
  grupės	
  ir	
  teikti	
  siūlymai
Dalyvavimas SAM darbo grupėse:
• Ligoninių priėmimo–skubiosios
infrastruktūros modernizavimo.

pagalbos

skyrių

tinklo

ir

• Lietuvos Biomedicininių tyrimų ekspertų grupė.
• LR SAM Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių
apeliacinė komisija.
• Pacientų teisių ir žalos atlyginimo komisija.
Teikti siūlymai ir nuomonės:
• Dėl mielominės ligos gydymo prieinamumo.
• Dėl HTA – naujos vaistų vertinimo sistemos.
• Dėl
žmogaus
kraujodaros
kamieninių
transplantacijos paslaugų reglamentavimo.

ląstelių

• „Žalos be kaltės“ modeliui sveikatos sistemoje parengti.
• Dėl „Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo 9(2) ir 9(3).
• Dėl „Patirtų išlaidų ir sugaišto laiko dėl dalyvavimo biomedicininiame
tyrime kompensavimo apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo“.
• Dėl vaistų kainodaros pakeitimų.

Sveikatos	
  politika:	
  Kraujodaros kamieninių	
  ląstelių	
  
transplantacijos	
  
• Pateikti 3 raštai siekiant stabdyti 2017-‐12-‐29 LR
Sveikatos apsaugos ministro įsakymą, kuriuo pakeisti
Aprašo reikalavimai.
• Kreipimasis į LR administracinę ginčų komisiją.
• Kreipimasis į LR Seimo kontrolierių įstaigą.
• Nuomonė
pateikimas
Lietuvos
vyriausiajam
administraciniam teismui (LVAT).

Psichologinė	
  pagalba:	
  neįgaliųjų	
  
asociacijų	
  veiklos	
  rėmimo	
  projektas	
  
• Projekto trukmė – 9 mėnesiai.
• Viso buvo suorganizuota 17 gyvenimo įgūdžių praktinių,
interaktyvių seminarų: Vilniuje (10 seminarų), Šiauliuose (2
seminarai), Kaune (2 seminarai), Klaipėdoje (2 seminarai),
Panevėžyje (1 seminaras). Renginiuose dalyvavo 328 asmenys.
• Tęstiniai užsiėmimų ciklai grupėse: surengta 24 dėmesingo
įsisąmoninimo lavinimo programos bei 24 programos „Sveikimo
link: fizinė, psichologinė, socialinė ir dvasinė pusiausvyra“
užsiėmimai Vilniuje. Užsiėmimuose dalyvavo 64 asmenys.
• Buvo suorganizuotos 2 grupinės diskusijos su pacientais ir
artimaisiais, kuriuose dalyvavo gydytojas onkologas. Dalyviams
buvo pateiktos 4 klausimų grupės: fizinė sveikata, psichologinė
būklė, žinios apie ligą, socialinės garantijos. Grupinėse
diskusijose dalyvavo 20 asmenų.
• Buvo organizuoti mokymai slaugytojoms dirbančioms su
onkologiniais pacientais, slaugytojoms po mokymų buvo išduoti
mokymus patvirtinantys dokumentai. Mokymuose dalyvavo
114 asmenų.

Vilniaus	
  miesto	
  savivaldybės	
  projektas:	
  

2018-‐2020	
  Psichosocialinė pagalba ir mokslu pagrįstos informacijos sklaida
onkologine liga sergantiems neįgaliems asmenims bei jų artimiesiems
• Telefonu	
   ir	
   internetu	
   konsultuoti	
   105	
  onkologiniai	
   pacientai	
   ir	
  
jų	
  artimieji.	
  Bendras	
  konsultacijų	
  skaičius	
  295.
• Įgyvendinta	
   231	
   individualių	
   psichologo	
   konsultacija	
  
pacientams	
  ir	
  artimiesiems.	
  Konsultuotų	
  pacientų	
  skaičius	
  77.
• Surengti	
   5	
   tęstinių	
   užsiėmimų	
   ciklai	
   –	
   sąmoningumą	
  
skatinantys	
   užsiėmimų	
   ciklas	
   „Žvilgsnis	
   į	
   save“.	
   Vieną	
   ciklą	
  
sudaro	
  9	
  užsiėmimai.	
  Užsiėmimuose	
  dalyvavo	
  52	
  asmenys.
• Surengtas	
  10	
  seminarų	
  ciklas	
  Vilniuje,	
  vieno	
  seminaro	
  trukmė	
  3	
  
val.	
  Seminaruose	
  dalyvavo	
  168	
  žmonės.
Pakartotinė	
  specializuotų	
  leidinių	
  spauda:
• 	
  „Efektyvus	
   streso	
   mažinimo	
   savipagalbos	
   vadovas	
   sergant	
  
onkologine	
  liga“,	
  2800 vnt.
• „Sveikimo	
   link:	
   rekomendacijos	
   onkologiniams	
   ligoniams	
   ir	
   jų	
  
artimiesiems“,	
  3680	
  vnt.

Edukaciniai	
  renginiai:	
  „Mielomos	
  diena“
• 2018 m. balandžio 5 d. viešbutyje „Novotel“ buvo surengtas
edukacinis renginys „Mielomos diena“.
• Pirmoje renginio dalyje VUL Santaros klinikų Hematologijos,
onkologijos ir transfuziologijos centro Autologinės transplantacijos
poskyrio vyr. ordinatorius Dr. med. Valdas Pečeliūnas pristatė
naujausias mielominės ligos gydymo gaires, o interaktyvios
„Klausimų – atsakymų“ sesijos metu pacientai ir jų artimieji
gydytojui uždavė rūpimus klausimus.
• Antroje dalyje vyko praktinis seminaras „Renkuosi sveikatą:
vaizduotės ir gydančių ritualų naudojimas sveikimui“, kurį vedė
psichologė.
• Renginio metu 74 dalyviai pasirašė pritardami asociacijos „Kraujas“
rašte „Dėl vaistų dauginei mielominei ligai gydyti kompensavimo“
išsakytai pozicijai dėl gydymo prieinamumo užtikrinimo.
• Raštas su mieloma sergančių pacientų ir jų artimųjų parašais buvo
perduotas Sveikatos apsaugos ministerijai.

Edukaciniai	
  renginiai:	
  konferencija	
  „Kraujo	
  diena“
• 2018 m. spalio 25 d. viešbutyje „Holiday Inn“ šeštą 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, seksualumo, molekulinės diagnostikos ir
genetikos onkologijoje temomis, buvo aptarti vaistų ir maisto
papildų panašumai bei skirtumai.
• Medikams skirtoje dalyje VUL Santaros klinikų HOTC gydytojai
pristatė pranešimus apie piktybines kraujo ligas (limfomas, lėtinę
limfoleukemiją, mielominę ligą, paraproteinemijas), mitybą,
krešėjimo sutrikimus, molekulinę diagnostiką ir genetiką
onkologijoje, buvo aptarti vaistų ir maisto papildų panašumai bei
skirtumai.

Informaciniai	
  leidiniai	
  
Parengti	
  ir	
  išleisti	
  leidiniai:
ØLėtinė	
  limfoeukemija.
ØSeksualumas	
  ir	
  onkologinė	
  liga.
Pakartotinė	
  specializuotų	
  leidinių	
  spauda:
• 	
  „Efektyvus	
   streso	
   mažinimo	
   savipagalbos	
  
vadovas	
  sergant	
  onkologine	
  liga“.
• „Sveikimo	
   link:	
   rekomendacijos	
   onkologiniams	
  
ligoniams	
  ir	
  jų	
  artimiesiems“.
	
  

Kraujo	
  ligų	
  žinomumo	
  dienos
2018	
  m.	
  rudenį	
  interneto	
  
puslapis www.drasosamba
sadoriai.lt papildytas	
  4	
  
naujomis	
  istorijomis.	
  

Portale	
  pateiktos	
  31	
  su	
  
onkologine	
  liga	
  susidūrusių	
  
žmonių	
  istorijos.	
  Projektas	
  buvo	
  
viešinamas	
  interneto	
  portaluose	
  
ir	
  socialiuose	
  tinkluose.

Sukurti du infografikai apie Publikuoti socialiniuose tinkluose
mielomą.
bei
interneto
puslapyje
www.kraujas.lt.
Sukurtas interneto baneris Publikuoti socialiniuose tinkluose
„Pažink
savo
ligą“, bei
interneto
puslapyje
infografikas „Kraujo ligos“. www.kraujas.lt.
Limfomos diena 09 15.

• Žiniasklaidoje
pasaulinės
rezultatai.
• Pacientės istorija.

paviešinti
apklausos

Animacinio filmuko „Kraujo Publikuotas
socialiniuose
vėžys:
simptomai
ir tinkluose bei interneto puslapyje
gydymo
galimybės“ www.kraujas.lt.
adaptacija lietuvių kalba.

Savanorystės programa	
  „Draugų	
  kalendorius“
• Tęsiama savanorystės veikla VUL Santaros klinikų
HOTC,
savanoriams
rengiamos
teminės
supervizijos (kartą per mėnesį).
• 2018 m. kovo ir spalio mėn. vyko naujų savanorių
atranka, motyvaciniai pokalbiai su onkologijos
srityje norinčiais savanoriauti žmonėmis.
• Po atrankų, buvo surengti naujų savanorių
mokymai ir buvo parengtos 2 naujos savanorių
grupės.

Viešinimas	
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Kitos	
  veiklos
• Vykdoma knygos „Ką valgyti susirgus vėžiu“ prekyba. Internetu buvo
parduotos 26 knygos, per platintoją – 176 knygos.
• Bendradarbiavimas su kitomis pacientų organizacijomis Lietuvoje ir
užsienyje.
• Dalyvavimas Limfomos Koalicijos 2018 pasaulinėje pacientų
apklausoje, skirtoje sergantiems limfoma ir lėtine limfoleukemija bei
jų artimiesiems.
• Psichologinę pagalbą VUL Santaros klinikose
onkohematologiniams pacientams teikia savanoriai.

besigydantiems

• 2018 m. vyko 8 fraktalų piešimo vakarai (vieno užsiėmimo trukmė 2,5
– 3 val.).
• Surengti 3 edukaciniai seminarai apie kaulų čiulpų transplantaciją:
šalutiniai reiškiniai ir rekomendacijos: Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Veiklų	
  apibendrinimas	
  2017	
  m.
VEIKLOS

KIEKIS

Teikti	
  siūlymai/	
  raštai

32

Dalyvavimas	
  LR	
  SAM ir	
  kitose	
  darbo grupėse

34

Seminarai,	
  konferencijos,	
   kiti	
  renginiai

40

Tęstiniai	
  grupiniai	
   užsiėmimai

93

Individualios	
   psichologinės	
   konsultacijos

231

Leidiniai

4

Viešinimas (pranešimai,	
   straipsniai,	
  komentarai)

21

Savanoriai

56

Pagalba	
  pacientams	
  (apgyvendinimas,	
   vaistai)

720

2019	
  metų	
  projektai
• Vilniaus miesto savivaldybės projektas: nuotolinės pagalbos teikimas (150
konsultacijų), psichologinės pagalbos teikimas (335 individualios
konsultacijos), 15 edukacinių seminarų, 54 tęstiniai užsiėmimai grupėse.
• Teisės aktai: „Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymo pakeitimas“;
„Žalos be kaltės modelis“, nauja vaistų vertinimo tvarka (HTA), vaistų
prieinamumas (mieloma): kreipimasis į Seimo kontrolierių įstaigą ir lygių
galimybių kontrolierių, ypatingai retų ligų ir vaistų prieinamumas:
kreipimasis į Administracinių ginčų komisiją dėl pacientų raštų ignoravimo ir
Seimo kontrolierių įstaigą, skundas LVAT dėl ypatingai retų ligų ir vaistų
teisės akto.
• Kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos.
• Pakrapštukai – naujas registracijos į negiminingų kaulų čiulpų donorų
registrą būdas. Registracija internetu: sistemos ir vizualų sukūrimas,
informacinė kampanija.
• Konferencija pacientams „Kraujo diena“ – gegužės mėn.
• Leidinio „Seksualumas ir onkologinė liga“ pristatymas žiniasklaidai ir
visuomenei.
• Leidinių apie kraujo ligas atnaujinimas
• Kraujo ligų žinomumo dienos.

AČIŪ	
  UŽ	
  DĖMESĮ!

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

