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Asociacijos	  „Kraujas“	  vykdomos	  veiklos:

• Sveikatos politika
• Edukacija apie kraujo ligas ir jų gydymą
• Psichologinė ir socialinė pagalba
• Bendrijos narių plėtra
• Pagalba pacientams
• Kaulų čiulpųdonorystės skatinimas – projektas „Būk geras“
• Problemų onkohematologijossrityje viešinimas
• Savanorystė
• Visuomenės informuotumoapie kraujo ligas ir jų gydymą didinimas
• Bendradarbiavimas su giminingomisorganizacijomis Lietuvoje ir užsienyje



Sveikatos	  politika:	  darbo	  grupės	  ir	  teikti	  siūlymai
Dalyvavimas SAM darbo grupėse:
• Lietuvos Biomedicininių tyrimų ekspertų grupė.
• Pacientų teisių ir žalos atlyginimokomisija.
• Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komitetas,
• Dėl kompensuojamųjųvaistų priėmimokriterijams sukurti darbogrupė.
Teikti siūlymai ir nuomonės:
• Dėl mielominės ligos gydymo prieinamumo.
• Dėl „Žalos be kaltės“modelio sveikatos sistemoje parengimo.
• Dėl vaistų kainodaros pakeitimų.
• Dėl	  žmogaus	  kraujodaros kamieninių	  ląstelių	  transplantacijos	  paslaugų,	  apmokamų	  iš	  transplantacijos	  programos	  
lėšų,	  teikimo	  reikalavimų,	  bazinių	  kainų	  ir	  mokėjimo	  tvarkos	  aprašo	  „Dėl	  referencinių	  kaštų	  naudingumo	  vertės	  
patvirtinimo“.

• Dėl	  onkologiniams	  ligoniams	  atstovaujančių	  nevyriausybinių	  organizacijų	  keliamų	  klausimų.
• Dėl	  LR	  sveikatos	  sistemos	  įstatymo	  Nr.	  Nr. I-‐552	  77 straipsnio	  pakeitimo	  įstatymo	  projekto	  Nr.	  XIIIP-‐4051.
• Dėl	  2020	  metų	  Privalomojo	  sveikatos	  draudimo	  fondo	  biudžeto	  rodiklių	  patvirtinimo	  įstatymo	  projekto.



• Telefonu ir internetu konsultuoti 110 onkologiniai
pacientai ir jų artimieji. Bendras konsultacijų skaičius
150.

• Įgyvendinta 360 individualių psichologo konsultacija
pacientams ir artimiesiems. Konsultuotų pacientų
skaičius 109.

• Surengti 6 tęstinių užsiėmimų ciklai – sąmoningumą
skatinantys užsiėmimų ciklas „Žvilgsnis į save“. Vieną
ciklą sudaro 9 užsiėmimai. Užsiėmimuose dalyvavo
61 asmuo.

• Surengtas 15 seminarų ciklas Vilniuje, vieno
seminaro trukmė 3 val. Seminaruose dalyvavo 249
žmonės.

Vilniaus	  miesto	  savivaldybės	  projektas:	  
2018-‐2020	  Psichosocialinė pagalba ir mokslu pagrįstos informacijos sklaida
onkologine liga sergantiems neįgaliems asmenims bei jų artimiesiems



Kaulų	  čiulpų	  donorystės	  skatinimas
• Bendradarbiavimas su medicininių tyrimų laboratorija „Medicina Practica“: 11 naujų registracijos vietų
Lietuvoje.

• 2019 m. gegužės mėn. sukurtas maketas „Stebuklus kuriame patys“ ir publikuotas savaitiniame žurnale
„Žmonės“, kitos viešinimo veiklos: straipsniai, TV ir radijo reportažai.

• Įgyvendintos informacinės–edukacinės paskaitos apie kaulų čiulpų donorystę bei suteikta galimybė
registruotis įmonėse bei renginiųmetu

1. 04 04 paskaita ir registracija „Tele2“ : 17 naujų potencialiųdonorų.
2. 04 16 „Vilniaus Techpark“ informacinė paskaita, vyko kraujo ir kaulų čiulpų donorystės akcija.
3. 04 18 paskaita ir registracija „Eika“: 32 nauji potencialūs donorai.
4. 04 23 paskaita ir registracija VilniausuniversitetoVerslomokykloje: 8 nauji potencialūs donorai.
5. 05 13 informacinė paskaita Vaidoto mechanizuotame pėstininkų batalione, vėliau vyko kraujo ir kaulų

čiulpų donorystės diena
6. 06 01 registracija ir informacijos teikimas Lietuvos Šaulių sąjungos renginyje: 162nauji potencialūs donorai.
7. 06 21, 28 paskaitos ir registracija „DanskeBank“: 53 nauji potencialūs donorai.
8. 12 19 kaulų čiulpų registracijosakcija „Caffeine Roasters“: 153 nauji potencialūs donorai.



Edukaciniai	  renginiai:	  konferencija	  „Kraujo	  diena“

• 2019 m. gegužės 29 d. viešbutyje „Holiday Inn“ septintą
kartą buvo surengta konferencija „Kraujo diena“.

• Konferencijojedalyvavo 150 pacientų ir jų artimųjų.
• Pirmoje renginio dalyje dalyviai išgirdo pranešimus apie
mitybą, pagalbą širdžiai gydymo metu, klinikinius
tyrimus, skiepus ir imunoprofilaktiką bei ligą kaip
psichologinękrizę.

• Gydytojai hematologai dalyviams pateikė naujausią
informaciją apie lėtinę limfoleukemiją, mielominę ligą,
paraproteinemijas,ūmines leukemijas ir limfomas.



Edukaciniai	  renginiai:	  konferencija,	  minint	  kraujo	  ligų	  
žinomumo	  dienas	  ir	  kaulų	  čiulpų	  donorų	  dieną

• Rugsėjo mėnuo – piktybinių kraujo ligų žinomumo
mėnuo, o rugsėjo 21 d. buvo minima pasaulinė
kaulų čiulpų donorų diena.

• Siekiant paskatinti kaulų čiulpų donorystę ir
atkreipti dėmesį į problemas kraujo vėžio gydyme,
2019 m. rugsėjo 19 d. LR Seime buvo surengta
konferencija žiniasklaidai bei sudaryta galimybė
Seimo nariams registruotis į negiminingų kaulų
čiulpų donorų registrą.

• Konferencijoje dalyvavo gydytojas hematologas,
asociacijos pirmininkė, kaulų čiulpus donavęs vyras
ir ūminės leukemijos pacientė.



Kraujo	  ligų	  žinomumo	  dienos

Mielomos žinomumomėnuo, 2019m. kovas.
Sukurtas infografikas apie mielomą ir interneto baneris „Pažink
savo ligą. Kovas – mielomos žinomumo mėnuo“.

Publikuoti socialiniuose tinkluose bei interneto
puslapyje www.kraujas.lt.

Ūminės mieloleukemijos diena, 2019 m. balandžio 21 d.
Sukurtas interneto baneris, infografikas, įrašai apie ŪML faktus
bei 2 straipsniai – paciento istorijos.

Publikuoti interneto žiniasklaidoje, socialiniuose
tinkluose bei interneto puslapyje
www.kraujas.lt.

Kraujo ligų žinomumo ruduo.
Sukurtas interneto baneris „Pažink savo ligą. Rudenį minime
piktybinių kraujo ligų žinomumo dienas“.

Publikuotas socialiniuose tinkluose bei interneto
puslapyje www.kraujas.lt.

2019 m. rudenį interneto puslapis www.drasosambasadoriai.lt
papildytas 4 naujomis istorijomis.

Portale pateiktos 31 su onkologine liga
susidūrusių žmonių istorijos. Istorijos viešinamos
interneto portaluose ir socialiuose tinkluose.

Lėtinės mieloleukemijos diena, 2019 m. rugsėjo 22 d.
Sukurtas interneto baneris ir infografikas „LML iš pirmo žvilgsnio“.
Parengtas straipsnis – paciento istorija.

Publikuoti interneto žiniasklaidoje, socialiniuose
tinkluose bei interneto puslapyje
www.kraujas.lt.



Informaciniai	  leidiniai	  

Parengti edukaciniai leidiniai apie kraujo ligas:
• Lėtinė limfoleukemija.
• Mielominė liga.
• Ūminėmieloleukemija
• Ūminė limfoleukemija.

Parengtas ir išleistas informacinis leidinys
pacientams.



Leidinio	  „Seksualumas	  ir	  onkologinė	  liga“	  pristatymas

• 2019 m. kovo 16 d. leidinys buvo pristatytas
tarptautinėje Myeloma Patients Europe
konferencijoje Miunchene, kuriame dalyvavo virš
25 pacientų organizacijų iš viso pasaulio.

• 2019 m. balandžio 11 d. asociacija „Kraujas“
drauge su VUL Santaros klinikomis surengė leidinio
pristatymą žiniasklaidai, kuriame dalyvavo leidinio
autoriai ir asociacijos atstovai.



Savanorystės programa	  „Draugų	  kalendorius“

• Tęsiama savanorystės veikla VUL Santaros klinikų
HOTC, savanoriams rengiamos teminės
supervizijos (kartą per mėnesį).

• 2019 m. spalio mėn. vyko naujų savanorių
atranka, motyvaciniai pokalbiai su onkologijos
srityje norinčiais savanoriauti žmonėmis.

• Po atrankos, buvo surengti naujų savanorių
mokymai ir parengta nauja savanorių grupė.



Viešinimas	  

Pranešimai žiniasklaidai| Straipsniai/Istorijos |Radijo/TV reportažai|Naujienoswww.kraujas.lt|Naujienlaiškiai

6 23 12 34 8



Kitos	  veiklos

• Vykdoma knygos „Ką valgyti susirgus vėžiu“ prekyba, buvo parduotos 222 knygos.
• Bendradarbiavimas su kitomispacientų organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.
• Psichologinę pagalbą VUL Santaros klinikose besigydantiems onkohematologiniams pacientams
teikia savanoriai.

• Vyko 2 fraktalų piešimo vakarai (vieno užsiėmimo trukmė2,5 – 3 val.).
• Surengti 2 praktiniai – edukaciniai seminarai apie mielominę ligą, mitybą ir streso valdymą, sergant
mieloma:Vilniuje ir Kaune.

• Surengti 6 praktiniai seminarai slaugytojams Vilniuje ir Klaipėdoje.
• Teiktos nemokamos apgyvendinimo paslaugos pacientams, atvykstantiems gydytis į Vilnių iš kitų
miestų.

• Parama pacientams (vaistų pirkimas, kelionės į / iš ligoninės išlaidų kompensavimas) ir buitinių
sąlygų gerinimas (virtuvės reikmenų pirkimas) VUL Santaros klinikų Hematologijos, onkologijos ir
transfuziologijos centre.

• Nupirkti baldai (minkštasuoliai) į VUL Santaros Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro
laukiamąjį.



Veiklų	  apibendrinimas	  2019	  m.

VEIKLOS KIEKIS

Teikti	  siūlymai/	  raštai 19

Dalyvavimas	  LR	  SAM ir	  kitose	  darbo grupėse,	   susitikimuose 78

Seminarai,	  konferencijos,	   kiti	  renginiai 37

Tęstiniai	  grupiniai	  užsiėmimai 54

Individualios	  psichologinės	   konsultacijos 360

Leidiniai 5

Viešinimas (pranešimai,	   straipsniai,	  komentarai) 50

Savanoriai 40

Pagalba	  pacientams	  (apgyvendinimas,	   vaistai,	  kelionės	   į/iš	  ligoninės	  
išlaidos)

167



2020	  metų	  veiklos
• Vilniaus miesto savivaldybės projektas: nuotolinės pagalbos teikimas (201 konsultacija), psichologinės pagalbos teikimas
(361 individuali konsultacija), 10 edukacinių seminarų, 72 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.

• COVID19 ir kraujo ligos: gydymo ir mitybos klausimai, emocinė sveikata: informacijos bei patarimų pacientams ir jų
artimiesiems parengimas ir publikavimas, informacinių – edukacinių nuotolinių seminarų organizavimas.

• Mielomos gydymo kompensavimas: problemos viešinimas žiniasklaidoje, raštai Vyriausybei, akcija „Mielomos mirties
dienoraštis“.

• Konferencija pacientams „Kraujo diena“ – rugsėjo mėn.

• Leidinių apie kraujo ligas parengimas/atnaujinimas ir spauda: ūminė mieloleukemija, ūminė limfoleukemija, mielominė liga,
lėtinė limfoleukemija.

• Leidinio „Kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos: informacinis leidinys pacientams ir jų artimiesiems“
parengimas ir spauda.

• Kraujo ligų žinomumo veiklos: mielomos mėnuo, ŪML diena, LML diena, kraujo ligų žinomumo ruduo.

• Pakrapštukai – naujas registracijos į negiminingų kaulų čiulpų donorų registrą būdas. Registracija internetu: sistemos ir
vizualų sukūrimas, informacinė kampanija.



AČIŪ	  UŽ	  DĖMESĮ!
Daugiau	  informacijos:

• El.	  paštu	  info@kraujas.lt

• telefonu	  +370	  687	  40952

• arba	  interneto	  tinklapyje	  www.kraujas.lt


