"O fonds" darbības
pārskats 2018
2018. gadu “O fondā”
varētu raksturot ar vienu
vārdu – intensīvi.
Jau 2017. gada rudenī
uzsāktās programmas
–“Atbalsts limfomas
pacientiem”, “Atbalsts
mazturīgajiem”, “Bezprocentu
kreditēšana” un “Sabiedrības informēšana un atbalsts” ,
2018. gadā uzņēma pilnu jaudu un vēlāk tika
papildinātas ar programmām - “Atbalsts krūts vēža
pacientiem”, “Atbalsts bērniem” un “Atbalsts prostatas
vēža pacientiem”. Kopumā šogad esam atbalstījuši
pacientus par kopējo summu virs 200 000 eiro.

Kā vienu no galvenajiem 2018. gada panākumiem
gribētu atzīmēt rezultatīvo darbu pacientu aizstāvībā.
Programmas “Atbalsts limfomas pacientiem” ietvarā
kopā ar sadarbības partneriem – veselības uzņēmumu
grupu “Repharm” un Latvijas hematologu asociāciju
esam panākuši to, ka tik svarīgais PET/CT izmeklējums
limfomas pacientiem tiek iekļauts valsts apmaksājamo
izmeklējumu sarakstā jau no 2018. gada 1. septembra.
Esam piedalījušies publiskās diskusijās par
nepieciešamību no valsts budžeta apmaksāt PET/CT
un specifiskas stereotakstiskas radioķirurģijas

Programma
“Atbalsts limfomas
pacientiem “Dzīvo
tālāk!””

Projekts “Apaļš kā
pūpols!” I un II

Citas
programmas un
akcijas

lasīt tālāk >

procedūras, kā arī virzījuši jautājumu par ciešāku
NVO sadarbību ar LR Veselības ministriju. Šīs
sarunas tika aktivizētas un mēs ceram uz pozitīvu
rezultātu.
Fondam ir izveidojusies laba sadarbība ar VM
Nacionālo veselības dienestu, kas ir sniedzis
detalizētas atbildes uz fonda jautājumiem, ir
piedalījies fonda organizētajā seminārā Tukuma
novada iedzīvotājiem, kā arī ir bijis atsaucīgs cita
veida komunikācijā, tādā veidā palīdzot skaidrot
Latvijas iedzīvotājiem ar onkoloģiju saistītus
jautājumus.

“O fonda”
darbības
mērķis ir

Esam pateicīgi par Slimību Profilakses un kontroles
centra atsaucību, izdalot fondam informatīvus
materiālus par onkoloģiju, kas tālāk tiek izmantoti
fonda organizētajos pasākumos.

sniegt atbalstu

Gada nogalē fonds atsaucās Eiropas vēža
asociācijas (ECL) uzaicinājumam piedalīties tās
ikgadējā konferencē, kas deva iespēju saprast,
kādus jautājumus risina lielākās Eiropa vēža
organizācijas.
2019. gadā turpināsim iesāktos darbus un meklēsim
jaunas sadarbības iespējas.

iedzīvotājiem,

Atskatoties uz 2018. gadu, vēlos izteikt lielu paldies
mūsu lielākajiem ziedotājiem – veselības
uzņēmumu grupai “Repharm” par 175 000 eiro
ziedojumu un “O fonds” goda padomes loceklei
Andai Sīpoliņai par 100 000 eiro ziedojumu, kā arī
uzņēmumiem “Pindstrup”, “Gaso”, “Amerikas-Baltijas
tehnoloģiju centrs”, un citiem.
Vēlot visiem mīlestību un veselību,
Inese Valdheima
“O fonds” valdes priekšsēdētāja.

Latvijas
kurus ir
skārusi
onkoloģiskā
saslimšana.
www.ofonds.lv

Programma “Atbalsts
limfomas pacientiem ”

“DZĪVO TĀLĀK!”
Veselības uzņēmumu grupas "Repharm" finansētā programma "Dzīvo
tālāk!" kopš 2017. gada septembra ir nodrošinājusi pozitronu emisijas
tomogrāfijas jeb PET/CT izmeklējumu apmaksu visiem limfomas
pacientiem, kuriem ar ārstu konsilija slēdzienu mūsdienīgais
izmeklējums bijis nepieciešams. Ar šā gada septembri limfomas
pacientu izmeklējumu apmaksas stafeti uzņemas valsts, maksājot no
valsts budžeta līdzekļiem. Programmas ietvaros izmeklējums veikts
vairāk nekā 160 pacientiem ar limfomas diagnozi. Analizētie dati
liecināja, ka audzēja terapijas laikā veicot pozitronu emisijas
tomogrāfiju, 68% gadījumu limfomas pacientiem bija iespēja precizēt
un mainīt ķīmijterapijas devu. Lielākajai daļai ķīmijterapijas kursu
varēja mainīt, ķīmijterapijas devas samazinot. PET/CT metode ir
iekļauta arī starptautiskās ārstēšanas
vadlīnijās. Ņemot vērā būtiskās
PET/CT izmeklējuma priekšrocības un
izmeklējuma ekonomisko efektivitāti,
šobrīd to apmaksā no valsts budžeta.

lasīt tālāk >

Profesore
Sandra Lejniece, Latvijas
Hematologu asociācijas
prezidente:
"PET
izmeklējums limfomu gadīju
mos ļauj samazinātu kaulu
smadzeņu biopsiju un
histoloģisko izmeklējumu
veikšanu, ļauj ātrāk un
medicīniski pamatotāk
izlemt par tādu dārgu
terapijas metožu kā augstu
devu ķīmijterapija un cilmes
šūnu transplantācija
pielietošanu. Pacientiem tas
īpaši svarīgi jo metabola remisija un
izārstēšanās tiek panākta
ātrāk un ar mazāku terapiju
- jo nākotnē viņiem ir
mazāks sekundāro audzēju
un sirds patoloģiju skaits,
kas savukārt valstij atkal
prasīs jaunus medicīniskās
aprūpes līdzekļus."

Inese Valdheima, Ofonds
valdes priekšsēdētāja:
"Programmas laikā
161 limfomas pacientam,
katram ar savu dzīves
stāstu, pieredzi, jaunam un
vecam, arī bērniem tika
pilnībā apmaksāts PET/CT
izmeklējums. Zinot, ka tas ir
grūtā atveseļošanās ceļa
pats sākums, no sirds
novēlu ikvienam veiksmi un
atgriešanos dzīvē!
Programmai bija arī
virsuzdevums - stāstīt par
izmeklējuma augsto
efektivitāti un svarīgumu
vēža diagnostikā, lai
veicinātu ātrāku tā
iekļaušanu valsts
kompensējamo
izmeklējumu
sarakstā. Kopīgu pūļu
rezultātā
izmeklējums limfomām
sarakstā nu ir iekļauts."

PROJEKTS
“APAĻŠ KĀ
PŪPOLS!”
I UN II
Maijā noslēdzām pirmo vēža

sabiedrība, izvairīgi runā par

profilakses skolu projektu "Apaļš

"krabi", "zīli", "kaut ko sliktu" un

kā pūpols!" - 1 un septembrī

"vārdā neminamo"? Vai vēloties

uzsākām "Apaļš kā pūpols!" - 2.

nepārtraukti būt pozitīviem,

Kurš ir īstais brīdis, kad informēt

esam aizmirsuši par zināšanu

jauniešus par vēzi? Vai to darīt

spēku? Cik mēs kā sabiedrība

12. klasē, kad daļa skolēnu jau

esam gatavi iepazīt potenciālo

domā par smēķēšanas atmešanu, ienaidnieku, lai nākotnē būtu
stiprāki un spētu to uzvarēt?
vai 7. klasē, kad prāto par
uzsākšanu. Vai meiteņu dzīšanās
pēc saules iedeguma ir drauds
viņu veselībai? Vai drauds ir
jauniešu ballītēs, kad kamīnos
tiek dedzinātas PET pudeles,
neprasmīgi tiek lietots
degšķidrums, ēdiens izvēlēts un
pagatavots neveselīgi. Vai drauds
ir veikt studiju izvēles, balstoties
uz nepareiziem orientieriem,
nevis ieklausoties savās vēlmēs,
un kāds tam ilgtermiņā sakars ar
onkoloģiju? Vai nav par agru
skolu jauniešu apziņā ieviest
jēdzienu "vēzis", kad pieaugušo

lasīt tālāk >

septembrī - veselīgs pikniks

februārī - miegs

oktobrī - smēķēšana

martā - sauļošanās

novembrī - vēzis

aprīlī - garīgā
veselība/karjeras izvēle

janvārī - ķīmija sadzīvē

maijā - noslēgums.
ekskursija uz
piedzīvojumu parku
"Milžu taka"

"Apaļš kā pūpols!" - 1 piedalījās Madonas pilsētas vidusskolas, Juglas
vidusskolas un Mārupes vidusskolas un uzvaras laurus plūca Madonas
pilsētas vidusskolas komanda "Mēs no Madonas".

"Apaļš kā pūpols!" - 2 piedalās Tukuma Raiņa ģimnāzija, Tukuma 2.
vidusskola un Zemgales vidusskola.

CITAS
PROGRAMMAS
UN AKCIJAS
"Atbalsts bērniem" - specifisku
morfoloģisko analīžu
veikšanai Lielbritānijā
"Atbalsts krūts vēža
pacientiem" - PET/CT
izmeklējumu veikšanai
"Atbalsts prostatas vēža
pacientiem" - sterotaktiskās
radioķirurģijas procedūru
veikšanai
"Atbalsts mazturīgajiem" mazturīgu onkoloģiskisko
pacientu atbalstam
"Bezprocentu kreditēšana" aizdevums steidzamos
gadījumos

Programmu pastāvēšana ir tieši
atkarīga no ziedotāju vēlmes tās
atbalstīt, tādēļ ja līdzekļi
programmā ir beigušies, programma
tiek slēgta.
Starptautiskā dimensija

"O fonds"ir uzsācis sadarbību ar
Eiropas vēža organizāciju
asociāciju un oktobrī apmeklēja
asociācijas ikgadējo konferenci
Berlīnē. Galvenie asociācijas
uzdevumi ir - vēža profilakse,
medikamentu pieejamība,
smēkēšanas ierobežošana un
pacientu atbalsts.

Sadarbībā ar ziedotājiem tika
izveidotas vairākas atbalsta
programmas atsevišķām pacientu
grupām:

