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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO IR BENDRADARBIAVIMO  
 
Atsakydami į 2022 m. spalio 13 d. LR Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) raštą „Dėl informacijos pateikimo 
ir bendradarbiavimo“, visų pirma norėtume padėkoti už tokią svarbią iniciatyvą ir kartu išreikšti viltį, kad tai nėra tik 
formalus žingsnis, bet reikšmingas veiksmas stiprinant bendradarbiavimą tarp Sveikatos apsaugos ministerijos ir 
nevyriausybinių organizacijų.  
 
Manome, kad siekiant įgyvendinti užsibrėžtą tikslą „formuoti sveikatos politiką  įtraukiant socialinius partnerius“ labai 
svarbu SAM paskirti atsakingą asmenį, kuris reguliariai atnaujintų informaciją apie pacientų ir kitas SAM veiklos srityje 
veikiančias nevyriausybines organizacijas, ir šio asmens kontaktus skelbti SAM internetinės svetainės skiltyje 
https://sam.lrv.lt/lt/nuorodos/visuomenines-organizacijos. Turime pažymėti, kad nesame labai optimistiški šiuo 
klausimu, nes peržiūrėję prie rašto pridėtame Pacientų visuomeninių organizacijų sąraše pateiktą informaciją 
pastebėjome, kad jame pateikiami daugiau kaip 5 metų senumo duomenys1, nepaisant to, kad per metus SAM 
išsiunčiame ne mažiau kaip 10 raštų, kiekviename jų pateikdami pagrindinę informaciją apie organizaciją, bei to, kad 
informaciją su POLA kontaktais, aprašydami pageidaujamas bendradarbiavimo formas jau buvome pateikę SAM 2022 
m. rugsėjo 21 d., atsakydami į rugsėjo 16 d. užklausą. Visgi išliekame viltingi, tikime bendradarbiavimo galia, nes esame 
nekart patyrę, kad suvieniję mintis ir pajėgumus galime daugiau, kad drauge – išties lengviau. 
 
Pridedame užpildytą lentelę „Informacija apie NVO“ (1 priedas), bei papildomai teikiame informaciją apie POLA narius 
– 30 onkologinės pagalbos srityje veikiančių organizacijų (2 priedas), atkreipiame dėmesį, kad ši informacija skelbiama 
ir reguliariai atnaujinama POLA internetinės svetainės skiltyje https://pola.lt/apie-pola/#naryste.  
 

*** 
 
POLA yra skėtinė nevyriausybinė organizacija, šiuo metu vienijanti 30 onkologinėje srityje veikiančių nevyriausybinių 
organizacijų ir turinti daugiau kaip 34 000 bendruomenės narių. POLA yra skaidri ir nepriklausoma, onkologinių 
pacientų interesus atstovaujanti organizacija, kurios misija – dėti visas įmanomas pastangas siekiant pagerinti onkologinių 
pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę.  
 

 
Pagarbiai      
Gediminas Žižys 

      

POLA prezidentas_____________________ 

 

 
1 Šiuo metu POLA vienija 30 onkologinėje srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, o ne 22, taip pat yra kiti POLA 
vadovai: po Kristinos Berulienės POLA direktoriumi buvo Virginijus Šaulys, nuo 2019 m. iki šiol – Neringa Čiakienė, 
po Šarūno Narbuto POLA prezidentu buvo Paulius Rakštys, o nuo 2022 m. iki šiol – Gediminas Žižys. 
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