
                                                                                         
NEMOKAMAS ONKOLOGINIŲ LIGONIŲ APGYVENDINIMAS

Onkologinį susirgimą besigydantys ligoniai turi galimybę Kauno mieste apsigyventi
nemokamai. 

       Tokią  pagalbą  onkologinės  ligos  paliestiems  žmonėms  siūlo  Kaniterapinės  pagalbos  centras,
įgyvendinantis  europinėmis  lėšomis  finansuojamą  projektą  ,,Onkopsichosocialinės  Pagalbos  Tarnyba"
(,,Bendradarbiavimo  skatinimas  sveikatos  netolygumų  mažinimo  srityje''
Nr. 08.4.2-ESFA-K-629-03) .

 Svečių namuose (Rotušės a. 21) žmonės apgyvendinami atskiruose kambariuose, gauna puikius 
pusryčius. 

 Apgyvendinama darbo dienomis pagal gydytojų onkologų paskirtą gydymo trukmę.
 Svečių namų gyventojai nemokamai gauna individualias ir grupines onkopsichologų 

konsultacijas, gali lankyti užsiėmimus su specialiai paruoštais terapiniais šunimis.
 Kasdienę dvasinę paramą bei pagalbą ligoniams teikia šalia gyvenantys pranciškonų vienuoliai, 

dvasininkai. 
 Organizuojamos nemokamos pažintinės išvykos autobusu, ekskursijos, įvairūs renginiai.
 Prašyti nakvynės gali savarankiški pacientai, kuriems sudėtinga kasdien vykti iš namų į gydymo 

procedūras Kaune.
 Projekto lėšomis taip pat apmokama nakvynė su pusryčiais atvykus ir į eilinį sveikatos patikrinimą

(pvz. vienai ar dviem naktim).
 Vaikas su mama ar tėčiu skaičiuojama kaip vienas, abiem projektas apmoka pragyvenimą visą

tyrimo ar gydymo laikotarpį.

Kuo pacientas pasirūpina pats?
 Kelione iš svečių namų į gydymo įstaigą ir atgal bei su tuo susijusiomis išlaidomis, papildomu 

maitinimu, asmens higienos priemonėmis.
 Svečių namuose galima naudotis valgyklėlės šaldytuvu, virduliu, vaišintis arbata. Šalia yra 

prekybos centrai bei viešojo maitinimo įstaigos. 

Tokios  nemokamos  paslaugos  teikiamos  28  šalies  savivaldybių  gyventojams,  sergantiems
onkologinėmis ligomis.
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

