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DĖL NEMOKAMO PARKAVIMO  
 
 
POLA, sulaukusi aktyvių bendruomenės narių raginimų, šiuo raštu kreipiasi prašydama apsvarstyti 
galimybę onkologiniams pacientams suteikti galimybę Santariškių medicinos miestelyje esančiose 
stovėjimo aikštelėse pirmąją valandą automobilius statyti nemokamai.  
 
Pažymime, kad daugelis onkologinių pacientų gydytis privalo vykti į Lietuvos didžiuosiuose miestuose esančias 
asmens sveikatos priežiūros įstaigas, ypač antrinio ir tretinio lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigas, įskaitant 
Santariškių medicinos miestelį. Tiek aktyviai besigydantys onkologiniai pacientai, tiek ir remisiją pasiekę pacientai 
Santariškių medicinos miestelyje, kuriame taip pat yra ir Nacionalinis vėžio institutas, privalo lankytis reguliariai. 
Atsižvelgus į ligos specifiškumą, onkologiniams pacientams atliekamos įvairios procedūros, kurios neretai trunka 
trumpiau nei vieną valandą pvz. spindulinės terapijos procedūra įprastai trunka 15 min. Taip pat tokie pacientai 
ypač dažnai turi pristatyti įvairius dokumentus, kurių pristatymas trunka 15-20 min.  
 
Šiuo metu Santariškių medicinos miestelyje esančiose stovėjimo aikštelėse stovėjimo laikas apvalinamas 
valandomis, todėl onkologiniai pacientai, nors ir sugaišta trumpesnį laiką gydymo įstaigoje, privalo susimokėti už 
visą valandą, tokiu būdu patirdami papildomų išlaidų. Atkreiptinas dėmesys, kad susirgę onkologine liga pacientai 
patiria itin daug emocinių ir finansinių išbandymų, kadangi gydymo metu negali gauti papildomų pajamų ar 
neįgaliesiems taikomų lengvatų, taip pat net ir vartojant kompensuojamus vaistus, pacientai tam, kad greičiau 
sustiprėtų po chemoterapijos, radioterapijos kursų ar chirurginių operacijų papildomai naudoja maisto papildus, 
keičia mitybą, be to, ne visi vaistai ir gydymas pacientams yra kompensuojami, tad asmuo susirgęs onkologine liga 
patiria ženkliai daugiau išlaidų.  
 
Atsižvelgus į tai, kas nurodyta aukščiau ir siekiant bent iš dalies sumažinti onkologinių pacientų 
patiriamą finansinę naštą, prašome apsvarstyti galimybę onkologiniams pacientams suteikti galimybę 
Santariškių medicinos miestelyje esančiose stovėjimo aikštelėse pirmąją valandą automobilius statyti 
nemokamai.  
 

*** 
POLA yra skėtinė nevyriausybinė organizacija, šiuo metu vienijanti 30 onkologinėje srityje veikiančių 
nevyriausybinių organizacijų ir turinti daugiau nei 35 000 bendruomenės narių. Mūsų misija – siekti proveržio ir 
gerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę vėžio išgyvenamumo, gydymo ir gyvenimo su 
onkologine liga srityse.  

 
Lietuvoje kiekvienais metais vėžiu suserga daugiau nei 18 000 žmonių. Lietuvoje gyvena apie 110 000 žmonių, kurie 
šiuo metu gauna aktyvų gydymą arba reguliariai lankosi gydymo įstaigose dėl galimo ligos atsinaujinimo. 
Onkologinių ligų gydymas būna ilgas, alinantis ir dažnai sukeliantis ilgalaikių pasekmių, didžioji dalis pacientų 
baigusių aktyvų gydymą tampa neįgaliais, sumažėja jų pajamos, daug išlaidų patiriama siekiant atstatyti organizmą 
po gydymo. Nors Lietuvoje medicininės paslaugos yra gana aukšto lygio, tačiau labai trūksta psichologinės, 
emocinės ir finansinės pagalbos. Taip pat vis dar labai dažnai susiduriama su onkologinių pacientų diskriminacija.  
 



Siekiant spręsti onkologinių pacientų ir jų artimųjų bendruomenei kylančius iššūkius, 2012 metais įkurta skėtinė 
nevyriausybinė organizacija – Pagalbos onkologiniams pacientams asociacija (toliau – POLA). Šiuo metu POLA 
vienija 30 onkologinėje srityje veikiančias organizacijas visoje Lietuvoje; dalis jų – onkologinių pacientų draugijos, 
kitos – pagalbą vėžiu sergantiems teikiančios organizacijos. POLA misija – siekti kuo geresnės onkologinių pacientų 
ir jų artimųjų gyvenimo kokybės, kelti klausimus susijusius su onkologinių pacientų diskriminacija.  
 
Nuo 2013 metų POLA vykdo POLA kortelės projektą. POLA kortelę nemokamai gali gauti kiekvienas asmuo, 
turintis onkologinės ligos diagnozę. POLA kortelė suteikia galimybę gauti nemokamas teisines ir psichologines 
konsultacijas, gydymo alternatyvų įvertinimą ir gyvensenos rekomendacijas, naudotis partnerių teikiamomis 
nuolaidomis ir paslaugomis. Taip pat POLA kortelės turėtojai, dėka vystomų partnerysčių, gauna kvietimų 
nemokamai apsilankyti kultūros įstaigų organizuojamuose renginiuose (jeigu paprašius jos skiria kvietimų), POLA 
ar jos partnerių organizuojamuose seminaruose, mokymuose. Šiuo metu POLA bendradarbiauja su daugiau nei 80 
kultūros įstaigų (valstybinių ir privačių), kurios atsižvelgdamos į savo galimybes POLA kortelės turėtojams suteikia 
tam tikrą skaičių nemokamų kvietimų dalyvauti jų organizuojamuose renginiuose. 

 
*** 

 
Kviečiame susisiekti asmeniškai, kreipiantis į POLA direktorę Neringą Čiakienę (mob. tel +370 630 60636; el. 
paštas neringa@pola.lt) arba POLA kortelės projekto vadovę Jolitą Vyšniauskienę (mob. tel. +370 620 74646, el. 
paštu jolita@pola.lt).  
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