
P A G A L B O S  O N K O L O G I N I A M S  L I G O N I A M S  A S O C I A C I J A 

 

Juridinio asmens kodas 302704554, Kalvarijų 300-111, LT-08318, Vilnius 

Telefonas +370 630 60636, el. paštas: info@pola.lt 

 
2022 m. gruodžio 23 d.  

Vilnius 
Siunčiama tik elektroniniu paštu 
 
LR Sveikatos apsaugos ministerijai 
Vilniaus g. 16, LT-01402 Vilnius 
ministerija@sam.lt 
 
DĖL ONKOLOGINĖMIS LIGOMIS SERGANČIŲ PACIENTŲ SRAUTŲ VALDYMO IR 
PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO REIKALAVIMŲ PROJEKTO 
 
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) gavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos persiųstą derinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl Onkologinių ligų 
diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumo ir kokybės rodiklių ir jų stebėsenos tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas).  
 
Susipažinę su Projektu, išties palaikome poreikį sukurti ir įdiegti efektyvų srautų valdymą pacientams, kuriems 
pirmą kartą diagnozuota onkologinė liga bei užtikrinti efektyvią onkologijos atvejo vadybininkų veiklą. Visgi, 
kadangi nedalyvavome šio modelio rengime, mums trūksta informacijos apie tai, kaip suplanuoti pokyčiai 
realiai veiks praktikoje. Be to, savo veikloje nuolat susiduriame, kad  naujovės sveikatos priežiūros sistemoje 
pacientams sukelia daugybę praktinių klausimų, dėl kurių kyla diskusijos socialiniuose tinkluose, kreipiamasi į 
POLA specialistus, darbuotojus. Atsižvelgiant į tai, prašytume suorganizuoti nuotolinį susitikimą onkologinių 
pacientų organizacijoms, kuriame būtų detaliau pristatyta projekte apibrėžta „žaliųjų koridorių ir atvejo 
vadybininkų sistema“, sudaryta galimybė susipažinti su skirtingose sveikatos priežiūros įstaigose dirbsiančiais 
asmenimis, atliksiančiais atvejo vadybininko funkcijas, būtų galimybė gauti atsakymus į kylančius klausimus. 
 
Iš anksto dėkojame ir tikimės tolimesnio bendradarbiavimo. Būtume dėkingi jei dėl praktinių prašomo 
susitikimo  organizacinių aspektų susisiektumėte su POLA direktore Neringa Čiakiene (mob.tel +370 630 
60636; el. paštas neringa@pola.lt). 
 

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