Į PAGALBĄ ONKOLOGINIAM
PACIENTUI: medicininės paslaugos
pacientų teisės
POLA bendruomenė

RŪPINKIMĖS SAVO SVEIKATA
Kasmet Europos Sąjungoje nustatoma vis daugiau onkologinių susirgimų,
tačiau net 40 proc. jų galima išvengti reguliariai tikrinantis sveikatą pas
savo šeimos gydytoją, dalyvaujant onkologinių ligų prevencinėse programose bei įvairiapusiškai rūpinantis savo sveikata.
Ar žinote, kad geriau pasirūpinti savo sveikata galėsite, jei:
• žinosite savo sveikatos istoriją (ūmios ir lėtinės ligos, hospitalizacijų
datos ir priežastys, alerginės reakcijos, turimi skiepai, vartojami vaistai, maisto papildai ir pan.);
• domėsitės savo liga, sveikatos būkle (kokia tai liga, jos įtaka gyvybinėms funkcijoms, kokie galimi gydymo būdai, galimybės pasveikti,
gyventi įprastą gyvenimą ir t.t.);
• kaupsite su sveikatos būkle susijusius išrašus (tyrimų rezultatus, aprašus ir pan.);
• žinosite visų vartojamų vaistų pavadinimus, dozes, paskirtį;
• gebėsite gydytojui apibūdinti savijautą, jaučiamus negalavimus,
simptomus, savijautos pokyčius, pastebėtus pašalinius gydymo
(vaistų) poveikius;
• vizito metu užduosite gydytojui klausimus, pasitikslinsite neaiškią informaciją;
• užsirašysite gydytojo pateiktas instrukcijas ir atsakymus;
• pateiksite savo nuomonės gydytojui, kai bus priimami sprendimai
dėl Jūsų gydymo;
• perskaitysite medicinines formas prieš jas pasirašydami;
• žinosite savo teisę pasirinkti gydymo įstaigą, gydytoją, gauti sveikatos priežiūros paslaugas per nustatytus terminus.
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GYDYMO ĮSTAIGOS IR GYDYTOJO PASIRINKIMAS
Šeimos gydytojas, įtardamas onkologinę ligą, gali pacientą iš karto siųsti
gydytojo onkologo konsultacijai, kuris atlikęs papildomus tyrimus patvirtins arba atmes diagnozę.
Onkologinės ligos Lietuvoje gydomos šiuose centruose: Vilniuje – Nacionaliniame vėžio institute ir VU Santaros klinikose, Kaune – LSMU
Kauno klinikose ir LSMU Kauno onkologinėje ligoninėje, Klaipėdoje –
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, Šiauliuose – Respublikinėje Šiaulių
ligoninėje, Panevėžyje –Respublikinėje Panevėžio ligoninėje.
Jūs turite teisę patys pasirinkti savo gydytoją ir sveikatos priežiūros įstaigą.
Kokybiškas pacientų aptarnavimas yra gerai veikiančios gydymo įstaigos
požymis. Todėl skatiname domėtis gydymo įstaigų veikla ir rinktis kokybiškas paslaugas.
Jei nesate patenkinti Jums suteikiamomis paslaugomis ir vis tik nusprendėte pakeisti savo gydymo įstaigą, svarbu žinoti: jei nusprendėte tai padaryti anksčiau nei po šešių mėnesių nuo prisirašymo, už dokumentų
tvarkymą ir persiuntimą pasirinktai įstaigai turėsite sumokėti 2,90 EUR
mokestį. Jūsų sveikatos istorija pasirinktai įstaigai turi būti perduodama
per 3 darbo dienas (pateikus specialų prašymą).
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MEDICININIŲ PASLAUGŲ GAVIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA
Jei esate apdraustas(-a) privalomuoju sveikatos draudimu, turite teisę į
nemokamas gydytojo paskirtas gydymo paslaugas (tyrimus, procedūras).
Už paslaugas gydymo įstaigose turite mokėti papildomai tik tuo atveju,
jei:
• planinį tyrimą ar procedūrą norite gauti greičiau ir savo noru renkatės apmokamą paslaugą;
• pasirenkate papildomas mokamas procedūras;
• paslaugas gaunate gydymo įstaigoje, kuri neturi sutarties su teritorine ligonių kasa
Raginame visą laiką domėtis, kodėl ir už ką Jūsų prašo susimokėti papildomai arba kodėl skiria mokamą procedūrą. Aktyvūs ir savo teises žinantys
pacientai dažniau gauna kokybišką paslaugą ir nemoka už ją papildomai.
LAUKIMO EILĖS
Turite teisę paslaugas be papildomų priemokų gauti ne vėliau nei per
įstatyme numatytus terminus:
• pas šeimos gydytoją – ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas;
• specialisto konsultacijai – ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų;
• brangiems tyrimams ir procedūroms (magnetinis rezonansas, kopiuterinė tomograma) – ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų;
• planinė operacija – ne vėliau nei per 60 kalendorinių dienų.
Pacientams, kuriems įtariama piktybinė liga (dėl to sprendžia gydantis
gydytojas), sudaroma galimybė gauti konsultacijas ir tyrimus skubos
tvarka, nelaukiant bendroje eilėje. Ši sistema vadinasi „Žaliasis koridorius“ ir yra skirta padėti pacientams, kurie pirmą kartą kreipiasi dėl onkologinės ligos, greičiau gauti jiems reikalingą gydymą. Pacientams, kuriems įtariamas vėžys, maksimalus laikotarpis nuo pirmojo apsilankymo
pas gydytoją specialistą iki diagnozės nustatymo turi būti ne ilgesnis nei
28 kalendorinės dienos, o laikotarpis nuo diagnozės nustatymo iki gydymo pradžios negali viršyti 14 kalendorinių dienų.
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POLA – kartu sveikti lengviau!

POLA KORTELĖ
Gaukite POLA kortelę ir prisijunkite prie mūsų bendruomenės. POLA kortelę gali gauti kiekvienas asmuo, kuriam diagnozuota onkologinė liga.
Kaip gauti POLA kortelę?
•
•

Užpildykite anketą www.pola.lt skiltyje „Gauk POLA kortelę“ ir gaukite kortelę tiesiai į savo pašto dėžutę. Kortelė yra nemokama, imamas tik 1 Eur siuntimo mokestis.
Kreipkitės į POLA savanorius visoje Lietuvoje. Svetainėje www.pola.
lt skiltyje „POLA kortelė“ rasite arčiausiai Jūsų esantį savanorį ir jo
kontaktinį numerį (karantino metu savanoriai POLA kortelės neišduoda).

POLA kortelės naudos:
•
•

Naujiena! Nuo 2021 sausio 1 d. 80 proc. nuolaida viešajam transportui!
Nuolaidos vaistams, tyrimams ir kitoms prekėms daugiau nei 130
įmonių visoje Lietuvoje. Nuolaidų partnerius rasite www.pola.lt skiltyje „POLA kortelė“.
• Nemokami kvietimai į meno ir kultūros renginius, bendradrbiaujant
su 80 kultūros įstaigų.
• POLA renginiai, seminarai, mokymai (karantino metu vyksta nuotoliniu būdu internetu).
• Specialistų konsultacijos: psichologų, dietologų, teisininkų, gydymo
alternatyvų įvertinimas.
Daugiau informacijos: 8 620 74646, kortele@pola.lt
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NEMOKAMOS KONSULTACIJOS ONKOLOGINIAMS PACIENTAMS IR
JŲ ARTIMIESIEMS
Nemokamas specialistų konsultacijas gali gauti kiekvienas POLA kortelės
turėtojas (ir jo artimasis). Konsultacijas teikiame telefonu arba el. paštu
Jums patogiu metu.
Šiuo metu teikiame šias nemokamas POLA konsultacijas:
•
•
•

Psichologines
Suteiksime Jums ar Jūsų artimajam profesionalią psichologinę paramą, kad gydymo ir sveikimo procesas būtų lengvesnis.
Teisines
Atsakysime į klausimus, susijusius su sveikatos, darbo, socialinės apsaugos, draudimo, paveldėjimo teise.
Mitybos
Patarsime dėl bendros mitybos, atsižvelgdami į Jūsų ligos diagnozę.

Kaip gauti POLA konsultaciją?
•
•

Užpildykite konsultacijų anketą www.pola.lt skiltyje „Konsultacijos“.
Norėdami gauti psichologinę, mitybos ir teisinę konsultaciją galite
registruotis ir tel. 8 605 88 191 arba el. paštu konsultacijos@pola.lt

POLA MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ – IŠMANI PAGALBA PACIENTUI
Kviečiame naudotis pirmąją Lietuvoje išmaniąja sveikatos programėle,
sukurta POLA bendruomenės nariams.
Kaip pradėti naudotis
Viskas labai paprasta – Jums tereikia
turėti išmanųjį telefoną ir POLA kortelę:
1. Pirmiausia, susikurkite savo
paskyrą registras.pola.lt (arba
parsisiųskite programėlę nemokamai tiesiai iš „Google Play“ ir
„Apple store“ parduotuvių), paspauskite nuorodą „Registracija“. Gavę prisijungimo kodą, susikurkite slaptažodį ir prisijunkite.
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2. Prisijungus gausite pasiūlymą atsisiųsti programėlę į savo telefoną.
3. Programėlėje būtinai paspauskite „Prenumeruoti“ mygtuką, nes tik
tuomet gausite personalizuotus pranešimus
Kodėl verta naudotis POLA mobiliąja programėle?
•
•
•
•

Lengvesnė ligos ir nepageidaujamų reiškinių kontrolė
Galimybė anonimiškai pasilyginti su kitais pacientais
POLA kortelė Jūsų telefone
Dovanos už aktyvumą
Svarbu! Visi programėlėje saugomi ir skelbiami pacientų duomenys bus anonimiški, jie priklausys tik Jums. Nei programėlės kūrėjai, nei POLA neturės Jūsų nenuasmenintų duomenų (nežinosime
Jūsų vardo, pavardės).

VIRTUALIOS PACIENTŲ BENDRUOMENĖS
Kviečiame jungtis prie POLA moderuojamų aktyvių ir palaikančių pacientų bendruomenių socialiniame tinkle „Facebook”. Uždarose grupėse
pacientai dalinasi savo patyrimais, gydymo metodais ir naudinga informacija. Prisijunkite prie Jums aktualios bendruomenės:
•
•
•
•

Gyvenimas sergant krūties vėžiu
Gyvenimas sergant melanoma
Gyvenimas sergant prostatos vėžiu
Gyvenimas sergant plaučių vėžiu

Onkologiniams pacientams aktualią informacija kiekvieną dieną rasite ir
POLA „Facebook“ paskyroje: POLAasociacija
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ŽINIOS IR INFORMACIJA, PADEDANTI SVEIKTI
•

•

•

•

Organizuojame edukacinius renginius ir terapinius užsiėmimus pacientams ir jų artimiesiems aktualiomis temomis: šlapimo nelaikymas, skausmo ir simptomų valdymas, limfedema, mityba kaip onkologinės ligos prevencija ir kt.
Siūlome edukacines video paskaitas „YouTube” kanale POLA prieš
vėžį. Čia rasite daugiau nei 30 video paskaitų apie onkologinės ligos
gydymą, prevenciją, šalutinių reiškinių valdymą, sveiką gyvenseną ir
psichologinę sveikatą.
Edukacinius leidinius galite skaityti mūsų svetainėje www.pola.lt
skiltyje „Pagalba sau“. Juose rasite vertingų žinių apie vėžio simptomus, diagnostiką ir gydymą, paliatyviąją pagalbą, sveikatai palankią
gyvenseną.
Išskirtinė galimybė POLA kortelės turėtojams www.pola.lt įsigyti
prof. Robert Thomas knygą „Gyvenimas susirgus vėžiu ir patarimai,
kaip nesusirgti”. Tai susistemintas žinynas apie vėžį, pagrįstas moksliniais tyrimais ir praktiniais patarimais pacientams.
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