
                                        
Onkopsichosocialinės Pagalbos

                 Tarnyba (OPT)

Kuriant  veiksmingą  kompleksinės  pagalbos  sistemą  ir  siekiant  užtikrinti  onkologinėmis
ligomis sergantiems žmonėms būtinus psichologinės, socialinės pagalbos bei dvasinės paramos poreikius,
Kaniterapinės pagalbos centras kartu su partneriais nuo 2019 m. balandžio mėn. iki 2020 m. lapkričio mėn.
pradėjo vykdyti  projektą  Onkopsichosocialinės Pagalbos Tarnyba (OPT)  pagal 2014-2020 m Europos
Sąjungos fondų investicijų  veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės  įtraukties  didinimas  ir  kova su
skurdu“  įgyvendinimo  priemonę  Nr.  08.4.2-ESFA-K-629  „Bendradarbiavimo  skatinimas  sveikatos
netolygumų mažinimo srityje“.

Onkopsichosocialinės  Pagalbos  Tarnybos (OPT) komandą  sudaro  kvalifikuoti  medicinos
psichologai,  dvasininkai,  socialiniai  darbuotojai,  kaniterapijos  specialistai  bei  jų  specialiai  paruošti
terapiniai šunys.

Sergant  onkologine  liga  itin  svarbi  ne  tik  fizinė,  bet  ir  sergančiojo  psichologinė  būklė,
nusiteikimas gydymui, tarp aktyvaus gydymo vyraujanti gyvensena bei socialinių problemų sprendimas.

Šio projekto tikslas - užtikrinti sergantiems onkologinėmis ligomis asmenims kompleksinę ir
specializuotą  psichosocialinę  pagalbą,  kuri  nutolusių  nuo specializuotų  gydymo  centrų  rajonų ir,  ypač
kaimo teritorijų gyventojams, nėra prieinama ir užtikrinama. 

Asmenims, kuriems dėl atstumo ar finansinės padėties sudėtinga ambulatoriškai gydytis ar
kasdien tyrimams vykti į Kauno Klinikas, gydymo laikotarpiu bus suteiktas nemokamas apgyvendinimas
Kaune, ramioje svečių namų aplinkoje. 

Tai  padės  greičiau  pradėti  reikalingą  onkologinių  ligų  gydymą,  turėti  asmeninę  erdvę,
susikurti savo sveikimo bei poilsio planą, gauti emocinį, dvasinį palaikymą ir pagalbą.

Projekto tikslinę grupę sudaro tikslinių savivaldybių teritorijoje (Akmenės r. sav., Alytaus r. sav., Biržų r.
sav., Ignalinos r. sav., Jonavos r. sav., Joniškio r. sav., Kaišiadorių r. sav., Kalvarijos sav., Kazlų Rūdos
sav.,  Kelmės  r.  sav.,  Kupiškio r.  sav.,  Kėdainių  r.  sav.,  Lazdijų r.  sav.,  Molėtų  r.  sav.,  Pagėgių sav.,
Pakruojo r. sav., Pasvalio r. sav., Radviliškio r. sav., Rokiškio r. sav., Šakių r. sav., Šalčininkų r. sav.,
Šiaulių r. sav. , Šilutės r. sav., Širvintų r. sav. , Trakų r. sav., Varėnos r. sav., Vilkaviškio r. sav., Zarasų r.
sav.) gyvenantys onkologinėmis ligomis sergantys asmenys. 

K v i e č i a m e  Jus  padėti  pagerinti  gydymo  ir  psichologinės  pagalbos  prieinamumą,
p a s i d a l i n a n t  i n f o r m a c i j a  (pridedama)  apie  šio  projekto  metu  onkologinėmis  ligomis
sergantiems žmonėms suteikiamą galimybę gauti nemokamas kokybiškas paslaugas Kaune. 

Pagarbiai, 
projekto vadovė Evelina  Šmulkštytė 
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NEMOKAMAS ONKOLOGINIŲ LIGONIŲ APGYVENDINIMAS

Mielas paciente, 
siūlome išskirtinę galimybę nemokamai nakvynei ir kitoms paslaugoms 

nuostabioje ir vaizdingoje senojo Kauno vietoje, jeigu: 

 gyvenate vienoje iš žemiau išvardintų savivaldybių, 
 esat savarankiškas,
 jums sudėtinga kasdien atvykti iš namų į LSMU ligoninę Kauno klinikas.

Pacientams nemokamai suteikiame:
 Apgyvendinimą  vienviečiuose  kambariuose  su  pusryčiais  darbo  dienomis (pagal  gydytojų

onkologų paskirtą gydymo trukmę) Kauno širdyje, Rotušės a. 21.
 Individualias ir grupines onkopsichologų konsultacijas.
 Užsiėmimus su specialiai paruoštais terapiniais šunimis. 
 Kasdieninę dvasinę paramą bei pagalbą iš šalia gyvenančių pranciškonų vienuolių bei dvasininkų.
 Pažintines išvykas autobusu, ekskursijas, įvairius renginius.

Kuo pacientas pasirūpina pats?
 Kelione  iš  svečių  namų  į  gydymosi  įstaigą  (LSMU  ligoninė)  ir  atgal  bei  su  ja  susijusiomis

išlaidomis;
 Papildomu  maitinimu,  asmens  higienos  priemonėmis,  patogiais  laisvalaikio rūbais,  avalyne  ir

kitomis  asmeninėmis  priemonėmis.  Svečių  namuose  galima  naudotis  valgyklėlės  šaldytuvu,
virduliu bei vaišintis arbata,  šalia yra prekybos centrai bei viešojo maitinimo įstaigos. 

 Apmokėjimu už apgyvendinimą  savaitgaliais ir švenčių dienomis (pagal apgyvendinimo įstaigos
įkainius). 

Savivaldybės, kurių gyventojams teikiamas projektinis finansavimas:
Akmenės r.,  Alytaus r.,  Biržų r.,  Ignalinos r.,  Jonavos r.,  Joniškio r.,  Kaišiadorių r.,  Kalvarijos, Kazlų
Rūdos,  Kelmės  r.,  Kupiškio  r.,  Kėdainių  r.,  Lazdijų  r.,  Molėtų  r.,  Pagėgių,  Pakruojo  r.,  Pasvalio  r.,
Radviliškio r., Rokiškio r., Šakių r., Šalčininkų r., Šiaulių r., Šilutės r., Širvintų r., Trakų r., Varėnos r.,
Vilkaviškio r., Zarasų r. 

P A S T A B A :  prašome,  atvykstant  turėti  Onkopsichosocialinės  pagalbos  tarnybai  (OPT) skirtą
sveikatos priežiūros specialisto (gydytojo arba medicinos psichologo) išduotą  siuntimą (F27a), kuriame
svarbu nurodyti Vardą, Pavardę, adresą ir ligos kodą (TLK-10 C00-C97). 
Šis siuntimas – dokumentas, padėsiantis atpažinti ir suteikti jums paslaugas pirmumo teise.

Išankstinė registracija:   darbo dienomis 10.00 – 16.00  mob. tel.   +370 686 42 377
Papildoma informacija:  el. p.: onkotarnyba  @gmail.com / www.kaniterapija.center

http://www.kaniterapija.center/
mailto:onkotarnyba@gmail.com

