Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga yra viena iš
EUROCARERS INNOVAGE tinklo narių

Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga ( LISS )
įregistruota 2000 metais kaip asociacija vienijanti
išsėtine skleroze sergančius žmones ir jų šeimos
narius, medikus ir visus geros valios žmones,kurie
neabejingi šios ligos kontrolei Lietuvoje gerinti.
Sąjunga koordinuoja 10 draugijų veiklą, kurios
įregistruotos stambiausiuose Lietuvos miestuose ir
rajonų centruose.Pagrindinis asociacijos tikslas yra
kiek galima pagerinti išsėtine skleroze sergančių
žmonių gyvenimą.; skleisti informaciją apie iligą;teikti

Eurocarers, Rue Abbé Cuypers 3,
1040 Brussels
0032(0)27412405
info@eurocarers.org

sergantiesiems socialinę ir psichologinę pagalbą;;
užkirsti kelią sergančių žmonių teisių pažeidimams bei
įvairiems draudimams.

www.eurocarers.org
www.facebook.com/
EuropeanAssociationWorkingForCarers

Projektas finansuojamas Europos Komisijos

Daugiau informacijos Lietuvos išsėtinės
sklerozės sąjungos puslapyje www.liss.lt

The Information contained in this publication does not
necessarily reflect the position or opinion of
the European Commission
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Europoje apie 80 % žmonių, kuriems
reikalinga slauga yra slaugomi namiuose
šeimos narių ar draugų. Rūpinimasis
mylimu žmogumi gali būti sunkus ir
sielvartingas, bei dažnai nepastebimas
mūsų visuomenėje.

Platformos tikslai:

N eo f i c i a l ū s
s l a u g y to j a i
p a ti r i a
psichologines, fizines, socialines ir
finansines pasekmes.
Įgyvendinant INNOVAGE FP7 projektą, 27
ES Valstybės sukūrė INRCA ir EUROCARERS
sistemą, kuri padės internetinė je erdvėje
rasti informaciją
kad palengvinti
slaugytojų ir slaugomų žartimųjų gyvenimo
kokybę.
Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga, kaip
viena iš INNOVAGE slaugytojų asociacijų
tinklo narių, bendradarbiavo su INRCA ir
EUROCARERS,išvystė ir koordinavo
nacionalinės slaugymo sistemos versijas.



Suteikti informaciją apie
nacionaliniame lygmenyje;



Teisinė ir finansinė informacija;



Informacija apie
sveikatos pokyčius;



Srategija ir informacija apie slaugymo
naštos įveikimą

vyresnių

slaugymą

žmonių

Interaktyvi paslauga taip pat yra
galima!
Nacionaliniame lygmenyje slaugytojai informaciją gali gauti dviem būdais:


Susisiekti su organizacijos darbuotojais ir pa-

Profesionalių slaugytojų informaciją galima
gauti ir susisiekiant su pasirinktos šalies
profesionalais:
Bulgaria

Malta

Czech Republic

Poland

Germany

Portugal

Lithuania

Slovakia

Luxembourg

Sweden

Darbdaviams informaciją galima rasti pasirenkant šalis:

prašyti jų pagalbos;


Gauti informaciją kaip tapti vienu iš slaugymo tinkle narių susisiekiant su kitais slaugymu besirūpinančiais žmonėmis dalijantis
savo žiniomis ir patirtimi.
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Projektą koordinuoja
Sheffield Universitetas.
www.innovage.group.shef.ac.uk

